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

Senado Fãêfe'ral, nos· termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,. promulgo_.o s.e.gujnte.

DECRETO LEGISLATIVO Nl! 108, DE 2000

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à "Rádio Atlântica de Fre
qüência Mõdulada Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.

O ConQresso Nacional decreta:
Art. Iº E. aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 64, de 22 de junho de 1992, que renova, por

dez anos, a partir de 19 de agosto de 1990, a permissão outorgada à "Rádió Atlântica de Freqüência Modula
da Ltda." para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Cornéli.o. Procópio, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1º de junho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nl! 109, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão da "Rádio Andradina Ltda." para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Andradina, Estado de
São Paulo. '

O Congresso-Nacional decreta: .
Art. Iº É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 2 de fevereiro de 1998, que renova por dez

anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da "Rádio Andradina Ltda." para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço dá ta<;liodifLJ~ão sonora em onda média na cidadé'de Aharadina; Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1º de junho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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MENSAGEM
Nl! 748/00 - Do Poder Executivo, subme

tendo à elevada deliberação dos membros do
Congresso Nacional, o texto do projeto de lei que
"Dá nova redação a dispositivos da Lei nl! 294/96,
de 15-6-96, que dispõe sobre as restrições ao
uso e à propaganda de produtos fumfgenos, be
bidas alcoólicas, medicamentos, terapias e de-
fensivos agrfcolas"................................................. 29422 .
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OFfclOS
N!! 928 - Do Senhor Senador Carlos Patro

cínio, Primeiro Secretário, em exercício do Sena
~o Federal, submetendo à revisão da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei do Senado n!! 554/99
(PL n!! 3.170/00 na Câmara dos Deputados). 29422

N!! 929 - Do Senhor Senador Carlos Patro-
-cínio, Primeiro Secretário, em exercício do Sena
do Federal, submetendo à revisão da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei do Senado n!! 557/99
(PL n!! 3.171/00 na Câmara dos Deputados). ...••.••. 29426

N!! 202/00 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
indicando o Deputado Feu Rosa para integrar a
Comissão de Seguridade Social e Famflia. 29428

N!! 206/00 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
indicando a Deputada Zulaiê Cobra para integrar
Comissão Especial destinada a acompanhar a
aplicação da Lei n!! 9.503/97. 29428

N!! 208/00 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
indicando a Deputada Zulaiê Cobra para integrar
a Comissão Especial destinada a elaborar ante
projeto com vistas à Reforma do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. 29428

N!! 210/00 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
indicando a Deputada Zulaiê Cobra para integrar
a Comissão Especial destinada a examinar todas
as questões relacionadas à Violência e à Segu
rança 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. 29428

N!! 213/00 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
solicitando a substituição do Deputado Luiz Ribe
iro pelo Deputado Saulo Pedrosa na CPI destina
da a investigar os reajustes d~ preços e falsifica
ção de medicamentos, materiais hospitalares e
insumos de laboratório. 29428

NlI 221/00 - Do Senhor Deputado Aécio Ne
ves, Uder do Bloco Parlamentar PSDBlPTB, solici
tando a substituição do Deputado _Antônio Kandir
pelo Deputado José Carlos Elias na CPI destinada
a "investigar a aplicação irregular de recursos do'
Fundo de Investimentos do Nordeste - FINDR". :.... .2942á

Nº 981/00 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, comunicando que os
Deputados Wilson Braga e Jorge Khoury permu
tam 'entre si suas vagas na 'CPI destinada a

"Investigar a aplicação irregular de recursos do
Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR"..... 29429

N!! 989/00 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado
Ronaldo Caiado para integrar a Cómissão Espe
cial destinada a apreciar e proferir parecer à PEC
nll 76-A/99. 29429

N!! 310/00 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN, comunicando que o Deputado
Luiz Bittencourt passa a integrar a Comissão
Externa destinada a "Esclarecer em que circuns
tância ocorreu a morte do ex-Presidente João
Goulart, em 6-12-76, na estância de sua proprie-
dade, na Província de Corrientes, na Argentina"... 29429

N!! 415/00 - Do Senhor Deputado Aloizio
Mercadante, Líder do PT, indicando que o Depu
tado Nelson Pellegrino em substituição ao Depu
tado João Paulo na Comissão de Finanças e Tri·
butação. 29429

N!! 418/00 - Do Senhor Deputado Aloizio
Mercadante, Líder do PT, indicando que o Depu-
tado João Paulo para integrar a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação..,................. 29429

N!! 174/00 - Do Senhor Deputado Miro Tei
xeira, Líder do PDT, comunicando que os Depu
tados Eurfpedes Mirando e Serafim Venzon inte
grarão a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC n!! 54-Al99. 29430

Nº 175/00 - Do Senhor Deputado Miro Tei
xeira, Líder do PDT, comunicando que os Depu
tados Airton Dipp e Celso Jacob integrarão a Co
missão Especial destinada a proferir parecer ao
PLP nº 72199.......................................................... 29430

N!! 176/00 - Do Senhor Deputado Miro Tei
xeira, Líder do PDT, comunicando que os Depu
tados João Sampaio e Olímpio Pires integrarão a
Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao PL n!! 2.763/00. 29430

Nº 178/00 - Do Senhor Deputado Miro Tei
xeira, Uder do PDT, comunicando que os Depu
tados Neiva Moreira e Eurípedes Miranda inte
grarão a Comissão Especial destinada a proferir"
parecer à PEC n!! 77-A/99...:................................. 29430

N!! 193/00 - Do Senhór Deputado Alexan-
dre Cardoso, Líder do Bloco PSB/PCdoB, indi-
candóaDeputada TeIma de Souza para integrar
a CPI destinada a "Investigar a incidência de
mortalidade materna no Brasil".·............................ 29431

N!! 197/00":' Do Sel)hor Deputado Alexandr~
Cardoso, Uder do Bloco PSBlPCdoB, indicando o
Deputado Haroldo Lima para integrar a CPI desti':-
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nada a "Investigar a irregularidade de recursos do
Fundo de Investimentos do Nordeste - FINCR. ......

N2 199/00 - Do Senhor Deputado Alexan
dre Cardoso. Uder do Bloco PSB/PCdoB, indi
cando os Deputados do referido Bloco para os
cargos de Uder e Vice-Uderes .

NI! 210/00 - Do Senhor Deputado Alexandre
Cardoso, Uder do ~Ioco PSB/PCdoB, indicando o
Deputado Agnelo Queiroz para integrar a Comis
são Externa, destinada a "Esclarecer em que cir
cunstância ocorreu a morte do ex-Presidente Jus
celino Kubitschek, em 22-8-76, em acidente rodo
viário ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, Km
165, no Municfpio de Resende" .

NI! 216/00 - Do Senhor Deputado João
Herrmann Neto, Lfder do PPS indicando o Depu
tado Emerson Kapaz para integrar a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao PL nl! 4.579/98 .

N2 217/00 - Do Senhor Deputado João
Herrmann Neto, Líder do PPS indicando o Depu
tado Agnaldo Muniz para integrar a Comissão
Especial destinada a'Apreciar e proferir parecer à
PEC nl! 308-Al96 : ..

Nll 218/00 - Do Senhor Deputado João
Herrmann Neto, Lfder do PPS ,indicando o Depu
tado Airton Cascavel para integrar a Comissão
Especial destinada a Apreciar e proferir parecer à
PEC 76/99 ..

. .Nll 462/00 - Do Senhor Deputado Gerson
Peres. Presidente da Comissão de Agricultura e
Polftlca Rural, comunicando que a referida Co
missão aprovou o parecer favorável do Relator
ao PL nl! 1.477/99 ..

.Nll 259/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, encaminhando o PL
nIl 3.251-A/97, apreciado pela referida Comissão, ...

NI! 289/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n2 130-A/95 e seus
apensados , .

Nll 292/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, comunicando
que a refe'rida Comissão. apreciou o .PL ne

4.734/98 - : :~ : .
~ f .' , ,

N2 293/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Cons·
tituição e J~stiça e de Redação, encaminhalJdo a
PEC nl! 319S' e suas apensadas, apreciadas peJa
referida Comissão :..., . . .

29431

29431

29431

29431

29432

29432

29432

29432

29433

.
29433

NI! 095/00 - Do Senhor Deputado Pedro
Wilson, Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto. comunicando a aprovação
do PL nl! 434-A/95. 29433

NII 099/00 - Do Senhor Deputado Pedro
Wilson, Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto. comunicando a aprovação
do PL nIl 2.174/99 :......... 29433

Nll 102/00 - Do Senhor Deputado Pedro
Wilson, Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, comunicando a aprovação
do PL nll 1.783/99.................................................. 29434

NI! 084/00 - Do Senhor Deputado Gilmar
Machado, Presidente em exercfcio da Comissão
de Ed.ucação. Cultura e Desporto. comunicando
a aprovação do PL nl! 2.510/00. 29434

NI! 080/00 - Do Senhor Deputado Cleuber
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida·
de Social e Famma, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nll 1.966·A96.................. 29434

N2 079/00 - Do Senhor Deputado João
Henrique, Presidente da Comissão Especial des·
tinada a proferir parecer ao PL n2 1.615/99
(Agência Nacional de Transportes), solicitando a
prorrogação do prazo de funcionamento da refe-
rida Comissão até 30-6-00. 29434

N!' 080/00 - Do Senhor Deputado João
Henrique, Presidente da Comissão Especial des
tinada a proferir parecer ao PL n!l 1.615/99
(Agência Nacional de Transportes), solicitando a
prorrogação por màis cinco sessões, a partir de
12_6·00 : ~ ;.......................................... 29435

, ~, --,'
,,,.... '"' f'-4'

NlI 035/00 - Do Senhor Deputado Agnelo
Queiroz e outros, comunicando a escolha dos
Deputados que relaciona para os cargos de Líder
e Vice-Lfderes. 29435

N2 064/00 - Do Senhor Deputado Fernan
do Gabeira, indicandc;> os Deputados Agnaldo
Muniz e João Herrmann Neto para integrarem a
Comissão Especial destinada a apreciar e profe.
rir à PEC'nl! 77-A/99._............................................. 29435

Nll 002/00 - Do Senhor Deputado Paulo
Gouveia, comunicando que está reassumindo
seu mandato de Deputado Federal. 29435'

Nll 144100 --00 Senhor Deputado Raimun·
do ColombC?;' soliçitando Iice!"ç!'l para tratamento
d~. ~~.~~e ~.: : : , .29437

N!l 1641.00 - po Senhor Deputado Roberto
Argenta, in~fcando o Qeputado Luiz Antônio
Fleury para i~tegra~ a Comissão.Especial desti- / '
nada a proferir parecer à, PEC n~ 54-A(99 :... 29438
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29449

29451

29450

29450

29447

29439

29439

29439

29439

29440

29440

29439

- Do Senhor Deputado Ayrton Xerez, re
querendo a retirada da sua assinatura aposta ao
PRC nll 89/00. 29438

NII 165/00 - Do Senhor Deputado Roberto RESOLUÇÃO
Argenta, indicando o Deputado Dumo Pisaneschi Projeto de Resolução nl! 93, de 2000 (Da
para integrar a Comissão Especial destinada a Mesa) - Altera o Regimento Interllo para dispor
proferir parecer à PEC nl! 54-Al99. 29438 sobre a reassunção de mandato de quem ocupa-

NII 168/00 - Do Senhor Deputado Roberto va cargo previsto no art. 56, inciso I do caput, da
Argenta, indicando o Deputado Rubens Furlan Constituição FederaL .

para integrar a Comissão destinada a proferir pa- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 1!!..6-2000
recer ao PL nll 203/91. 29438 IV - Breves comunicações

REQUERIMENTOS ANTONIO CAMBRAIA (Bloco/PSDB - CE)
- Do Senhor Deputado Antonio Jorge reM - Transcurso do 81 11 aniversário de fundação do

querendo a retirada da sua assinatura aposta ao Colégio Militar de Fortaleza - 1l! de junho. Exce-
PRC nll 89/00. 29448 lência das atividades educacionais desenvolvidas

pela instituição .

CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA)
- Palestra proferida pelo orador no Município de
Orizona, Estado de Goiás, sobre o papel do coo
perativismo de crédito no desenvolvimento dos
pequenos e médios Municípios brasileiros. Cria
ção da Cooperativa de Crédito dos Produtores
Rurais de Orizona. Reforma dos sistemas bancá·
rio e financeiro para acesso de pequenos e mio
croprodutores a linhas de crédito ' ..

WALTER PINHEIRO (PT :.. BA) - Necessi-
dade de abertura, pelo Governo Federal, de ne
gociação com os servidores públicos em greve....

ENIO BACCI (PDT - RS) - Solicitação de
apoio ao projeto de lei sobre obrigatoriedade de
instalação, em agências bancárias e órgãos pú-
blicos, de sanitários e bebedouros ,destinados
aos usuários : ': '

ALCESTE ALMEIDA'(Blóco/PMDB - RR)
Precariedade dos serviços de t~leforiia prestados
pela empresa Telemar ao Município de Rorainó- '
polis, Estado de Roraimà'Oesempenho da Agên-
cia Nacional de Telecomunicações - ANATEL. ..... 29451

B. SÁ (Bloco/PSDB - PI) .;. Solicitação ao Mi-
nistro Rodolpho Tourinho, de Minas e Energia, de
implantação do Programa de Eletrificação Rural '
(Programa Luz no Campo) no Es~ado do .~iauí. ...... 29452

FERNANDO cORUJA (P'DT - SC) ~ Alerta
para as conseqüências da adoção, no âmbito da re-,
forma do Judiciário, de dispositivos .conce~dores

de decisões nos Tribunais S!Jperiores, co!'t;l"o esva- , , ,
ziamento da competência dos juízes singulares........ 29453

DA. ROS)NH,A (PT - PR) - Anúncio' da re-:
alização, no Espaço Cultural da Câmara dos De-'
putados, de seminário sobre saúde dO' itabalha- .
'dór,' promovido pelas Comissões· de Seguridade
Social e Famnia 'e de Trabalho" de Administração
e Serviço Público. Apoio à greve dos professores
e dos servidores públicos do Estado do Paran~. .. 29453

AVENZOAR ARRl:lDA:(PT - PB) :"'/Perple-
xidade ~iante cía-'poiítica' cbntraditória 'adotada

. - Do Senhor Deputado Juquinha, reque-

~~~onlla8~~~~~.~.~...~.~...~.~.~...~~~~~~~~~ ..~:.~~~~ ..~~
- Do Senhor Deputado Pedro Canedo, re

querendo a retirada da sua assinatura ~posta ~o

PRC nll 89/00 ..

- Do Senhor Deputado Renildo Leal, re
querendo a retirada da sua assinatura aposta ao
PRC nll 89/00 .

- Do Senhor Depuiadú Carlos Dunga, re
querendo a retirada da sua assinatura aposta ao
PRC nll 89/00 .

- Do Senhor Deputado Hélio Costa, reque
rendo a retirada da sua assinatura aposta ao
PRC nll 89/00 ..

- Do Senhor Deputado João Magalhães,
requerendo a retirada da sua assinatura aposta
ao PRC nll 89/00 .

- Do Senhor Deputado Júlio Delgado, reM
querendo a retirada da sua assinatura aposta ao
PRC nll 89/00 ..

- Da Senhora Deputada Teima de Souza e,
outros, requerendo a prorrogação de prazo para '
recebimento de emendas ao substitutivo do PL...
nll 1.615/99 ,.................... ,29440

COMUNICAÇÃO
Do Senhor Deputado Eni Voltolini, comun!-

cando que está reassumindo seu mandato de '. "
Deputado Federal. ' ,29440

PROJETO
Projeto de Lei nll 3.156 de' 2000 (Do Poder

Executivo) Mensagem nl! 748100,- Dá nova redação
a ãlSpOSitivos da Lei n!! 9.294, de 15 de julho de
1996, que dispÕe sobre as restrições ao uso e à pro- ~
paganda de produtos fumígenos, bebidas ~Iicas, ,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas... ::...... 29441
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pelo Govemo Federal no tratamento do funciona-
lismo. com o anúncio simultâneo de retomada do
Plano de Desligamento Voluntário para os servi
dores públicos da. União e de concurso público
para seleção de novos servidores, e com·a con
tratação de professores su~stitutos apesar da
existência de v~gas p~ra o cargo de professor
nas universidades' federais. Repúdio ao Govemo
Femando .Henrique Cardoso. 29454

GERALDO SIMÕES (PT, BA) - Participa
ção do orador em semin4rio sobre a cultura do café
na região sul da Bahia, organizado pela Universida
de Estadual de,Santa Cruz. Alerta sobre risco de
comprornetimf:lnt~ da Mata Atlântica. na região sul
da Bahia, em fac8 de campanha de substituição da
lavoura cacaueira pelo cultivo, de café, promovida
pelo Govemo do Estado por intermédio da Empresa
Baiana de Dese~Mment~Ag~ário................ 29455

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Defesa da
adoção de polfticas compens!!t6rias e estruturais
para melhor distribuição de, renda e. retomada do
crescimento econômico brasileiro. Conseqüênci
as da polrtica de ajuste fiscal sobre o aumento da
pobreza no Pars ~ / :... 29456

DA. HELENO (BlocOJpSÓB -, RJ) ~ Congra
fulações ao Ministro Paulo Renato Souza, ,da Edu
càção, ~Ias providências adotadas, com auxnio da
Potrcia Federal, para investigação de fraudes ná
aplicação dê recursos do Fundo de Manutenção e
D~nvoMmento do Ensino Fundamental e de Va
lorização do Magistério - FUNDEF. Transcurso do
511 aniversário do serviço de rádio do Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB. 29456

AIRTON CASCAVEL (PPS 7"" RR) ,- Fiasco
do pavilhão brasileiro na Exposição Mundial de
HanÍ'lover,' Alemanha. PrQjeção mundial de ima
gem negativa. do .Brásil nas comemorações dos
500 anos do 'DescolJíimento, pelo afastamento
de populares e. conflitos verifiCados entre policia
is, fndios e trabalhàdores rurais sem terra. Natu
reza vergonhosa ~o epís6dio da reconstrução de

, caravela cabraliná. 'Estranheza quanto à partici-
pação do filho .d9 Preside!1te ela República n~

promoção de ambos os eventos............................ 29457. \

-.- NEIVA MOREIRA (POT - MA) - ~\erto da
decisão da Justiça do Estado do Maran ão pelo
retorno do Pad~e ~swaldo Mari~ho ao c rgo de
Prefeito do MUnlpfplo de Santa RIta ~....... 29458

SÉRGIO NOVAIS ·(Bloco/.PSB, CE)~\Des
caso do Go'Vernadór Tasso Jereissati qu to às
reivindicações 'do co~po docente da rede p 'bUca
de ensino do Ce~rá. Protesto 'contra agres~ão a
professores em nian~aÇão no Palácio do\ Go
verno. na Capital do Estado. PosicionamentC\ de

Govemadores de Estado contra a chamada PEC
da Saúde. Gastos volumosos em incentivos fisca
is no Ceará em detrimento do setor de saúde.
Urgência de votação da emenda constitucional
para imediata definição sobre vinculação das
verbas destinadas à saúde pública. 29458

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo
co/PSDB, CE) - Transcurso do Dia Mundial sem
Tabaco - 31 de maio. Empenho do Ministro José
Serra, da Saúde, na- redução ·do·.tabagism-º-..Df)
Pafs. Proposta de criação do Fundo de Repara
ção Civil para investimentos em programas de
educação e assistência à população atingida por
doenças provenientes do uso do tabaco. 29459

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB,
AM) - Inconformismo com a indicação da entida
de BIOAMAZÔNIA para administração do Centro
de Biotecnologia instalado em Manaus, Estado
do Amazonas. Protesto contra decisões adotadas
pelo Diretor-Geral da BIOAMAZÔNIA, Wanderley
Messias da Costa, à revelia do Conselho de
Administração. Convocação, pela Comissão
Especial destinada à investigação do contraban
do do patrimônio genético brasileiro, de repre
sentantes da BIOAMAZÔNIA e da empresa No
vartis Pharma para esclarecimento de acordo de
cooperação celebrado entre as partes. 29460

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB - ES)
- Retrocesso configurado no substitutivo apre
sentado pela Comissão de Educação, do Senado
Federal, ao projeto de lei sobre prorrogação do
prazo de vigência da Lei de Informática. 29461

GUSTAVO FRUET (Bloco/PMDB - PR) 
Realização da 131 Expoutono (feira agropecuá
ria), em Curitiba, Estado do Paraná. Considera
ção. pela Organização Internacional de Epizooti-
as, do Paraná como área livre de febre aftosa. ..... 29462

NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS) - Transcurso do Dia da Imprensa - 1!! de ju
nho. /frajet6ria profissional do jornalista gaúcho
Hip6!ito José da Costa, fundador do Correio
Brazillense. Cumprimentos aos profissionais
brasileiros da imprensa ao ensejo do evento. 29462

J

I JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO) - Estrmulo
à construção de usinas termelétricas entre as
ações desenvolvidas pelo Governo Federal para
superação do risco de colapso no fornecimento,
de energia elétrica no Pafs. 29464
I
I MARCOS AFONSO (PT - AC) - Artigo "A'
~olftica pra juventude", de autoria do orador, pu-
blipado no jornal Página 20, do Estado do Acre. .. '29464

I EDINHO ARAÚJO (PPS - SP) - Realiza-
çã,o, pela Comissão de Viação e Transportes. da

I
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Câmara dos Deputados, de reunião de audiência LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB, SP - Pela
pública para discussão das concessões de rodo- ordem) - Saudação do PSB à delegação parla-
vias no País. Urgente aprovação de projeto de lei mentar da República Popular da China. 29471
sobre regulamentação das concessões de rodo-. ROBERTO ARGENTA (PHS, RS - Pela or-
vIas e cobrança de pedágio................................... 29466 dem) _ Saudação do PHS à delegação parla-

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP - Pela mentar da República Popular da China - 29471
ordem) - Razões da não continuidade da vota-
ção da Reforma do Judiciário na sessão do dia REGIS CAVALCANTE (PPS, AL - Pela or-
31 de maio. Necessidade de fixação, pela Presi- dem) - Saudação do PPS à delegação parla-
dência, de horário para início da Ordem do Dia.... 29467 mentar da República Popular da China. 29471

JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB _ ES) _ RUBENS BUENO (PPS, PR) - Questiona-
Atuação do Projeto Formar, para formação de mento. pela Associação Nacional dos Investido-
educadores, subvencionado e desenvolvido, res- res Minoritários do Bamerindus, acerca do baixo
pectivamente, pela empresa Aracruz Celulose valor da venda de empresas do Grupo Bamerin-
S.A. e pela Rede Interdisciplinar de Educação _ dus e do processo de liquidação da instituição..... 29472

RIED, no Estado do Espírito Santo........................ 29467 AIRTON CASCAVEL (PPS - RR - Pela or-
MÁRCIO BITIAR (PPS _ AC) _ Protesto - dem) - Anúncio da apresentação de projeto de

contra reedição da Medida Provisória n2 1.956, decreto legislativo sobre realização de plebiscito
de 2000, sobre alteração do Código Florestal, para a criação do Território Federal do Rio Negro
nos termos propostos pelo Conselho Nacional do e do Território Federal do Solimões, no Estado do
Meio Ambiente _ CONAMA. 29468 Amazonas, e do Território Federal do Tapajós, no

BEN-HUR FERREIRA (PT _ MS) _ Greve Estado do Pará. 29472

de servidores públicos por reposição salarial. EUNíCIO OLIVEIRA (BlocoIPMDB - CE) -
Apoio às reivindicações apresentadas pelos fun- Comprometimento da cotonicultura cearense com
cionários do Instituto Nacional de Colonização e a proliferação da praga do bicudo. Urgente ação
Reforma Agrária - INCRA, no Estado de Mato govemamental para resolução do problema............ 29472

Grosso do Sul. 29468 JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Crítica ao
PAULO PAIM (PT - RS) - Protesto contra posicionamento do Governo brasileiro com rela-

cortes no Orçamento Geral da União. Urgente re- ção às recentes eleições presidenciais no Peru.
formulação da polCti"ca econômica do Governo Considerações sobre participação do filho do
Federal. Manutenção de decisões do Congresso Presidente da República na instalação do pavi-
Nacional sobre a Lei de Meios. 29469 Ihão brasileiro da Exposição Mundial de Hanno-

DA. HÉLIO (PDT _ SP) _ Protesto contra ver. Alemanha........................................................ 29474

atribuição aos servidores grevistas da área de PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ) - Crítica
saúde da responsabilidade por óbitos em hospi- à atuação de administrações municipais vincula-
tais no Município de Campinas, Estado de São das ao Partido Democrático Trabalhista - PDT
Paulo. Fatores determinantes do aumento da em Campos, Estado do Rio de Janeiro. 29475

mortalidade infantil no País. 29469 REGIS CAVALCANTE (PPS - AL) - Trans-
UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE - curso do Dia Mundial sem Tabaco - 31 de maio... 29476

Pela ordem) - Presença no plenário de delega- SÉRGIO BARROS (Bloco/PSDB - AC) -
ção parlamentar da República Popular da China.. 29470 Solicitação ao Presidente da República de determi-

MARIA ABADIA (Bloco/PSDB, DF - Pela nação de medidas viabilizadoras de negociação
ordem) - Saudação do PSDB à delegação parla- com os servidores públicos federais, em especial
mentar da República Popular da China. 29470 professores e servidores universitários, em justa

MARCELO DÉDA (PT _ SE _ Pela ordem) mobilização por reposição da~ perdas salariais. ...... 29477

- Saudação do PT à delegação parlamentar da EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC) -
República Popular da China. 29471 Falta de pagamento, pelo Governo Federal, de

prêcatórios já aprovados no Orçamento, referen-
AROLDO CEDRAZ (PFL, BA - Pela or- tes a decisões judiciais favoráveis aos servidores

dem) - Saudação do PFL à delegação parlamen-
d R

das universidades brasileiras. Insensibilidade go-
tar a epública Popular da China. 29471 vernamental no tocante à greve dos servidores

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE - públicos brasileiros. Improcedência de justificati-
Pela ordem) - Saudação do PMDB à delegação va de falta de recursos para atendimento às rei-
parlamentar da República Popular da China. 29471 vindicações da categoria. 29478
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PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP - Pela
ordem) - Solicitação de início da Ordem do Dia. .. 29479

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB, SC) - Cumpri
mentos à Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina - FIESC pela iniciativa de home
nagem, com outorga da Medalha da Ordem do
Mérito Industrial Catarinense, aos empresários
Egon João da Silva, da Weg, de Jaraguá do Sul;
Emflio Battistella, do Grupo Battistella, de Lages;
Elias Selen Neto, do Grupo Viposa, de Caçador;
Ivo Hering, da Hering, de Blumenau, e em espe
cial João Zanette, Diretor-Presidente da Empresa
Rio Deserto, de Criciúma. 29479

JOSÉ RONALDO (PFL, BA) ~ Dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e EstaUstica 
IBGE, demonstrativos da melhoria de indicadores
econômicos e sociais no Estado da Bahia, parti
cularmente com relação ao aumento do consu
mo, ao crescimento do nível de emprego e da
qualidade do ensino : -.... 29480

FERNANDO MARRONI (PT, RS) - Consi
derações sobre o pacote de medidas econômi
cas recentemente anunciadas pelo Governo da
Argentina. 29481

BABÁ (PT, PA) - Perspectiva de greve dos
eletricitários dada a intransigência do Governo
Federal quanto à abertura de negociações acer-
ca da pauta de reivindicações da categoria. 29481

NILSON MOURÃO (PT, AC) - Conclusão
dos trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito dos Medicamentos. Inconsistência das
denúncias do Deputado Estadual João Correia e
do Senador Nabor Júnior de prática de irregulari
dades na compra de medicamentos pelo Gover-
no do Estado do Acre. 29482

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE) 
Conclamação aos Congressistas para apoio a
emendas à medida provisória sobre operacionali
zação dos Fundos Constitucionais, com vistas ao
favorecimento do comércio e dos serviços das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste............... 29483

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB, SP) - Re
alização, no auditório do Espaço Cultural da
Casa, do seminário "Doenças Ocupacionais -
Saúde do Trabalhador". 29484

MARCELO DÉDA (PT, SE) - Homenagem
à memória de D. José Brandão de Castro, Bispo
da Diocese de Propriá, Estado de Sergipe. Traba-
lho pastoral realizado pelo líder religioso. .29486

BADU PICANÇO (Bloco/PSDB, AP) - Pri
são em flagrante, em Brasília, Distrito Federal, do
ex-dirigente da Representação do Instituto Brasi
..do Meio Ambiente e Recursos Naturais Re-

nováveis - IBAMA no Estado do Pará, Paulo
Castelo Branco, por prática de extorsão. Denún
cias de corrupção no âmbito da Representação
do Instituto no Estado do Amapá. Anúncio de
apresentação, na Comissão da Amazônia e de
Desenvolvimento Regional, de requerimento de
criação de Subcomissão Especial para exame da
situação das representações do órgão nos Esta-
dos da Amazônia Legal. ..

ROBERTO PESSOA (PFL, CE) - Faleci
mento do jornalista cearense Dorian Sampaio.
Matérias publicadas no jornal O Povo, do Estado
do Ceará, alusivas ao acontecimento. 29487

FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB,
RJ) - Preocupação do orador com anúncio de
corte de verbas do Orçamento Geral da União,
em face do possível comprometimento das obras
de recuperação da BR-1 01, trecho Rio-Santos. .... 29488

EDUARDO JORGE (PT, SP) - Artigo
"Franco Montoro: Democrata e Estadista", de
Eduardo Muylaert e Paulo Sérgio Pinheiro, publi-
cado na revista Novos Estudos. 29491

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL, PE) - Apelo
do orador e da bancada pernambucana do Parti
do da Frente Liberal - PFL ao Ministro da Inte
gração Nacional, Fernando Bezerra, e ao Dire
tor-GeraI do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - DNOCS, Celso Veiga, para li
beração de recursos destinados à Adutora do
Oeste, Estado de Pernambuco. 29498

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB, SP)
- Artigo "Governo do Estado: Vesgo e Demago
go", do Presidente da Associação Rural e do Sin
dicato Rural de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo, Joaquim Augusto Azevedo Souza, contrá
rio à atuação complacente do Governador Mário
Covas com relação às invasões de propriedades
rurais promovidas pelo Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra - MST.............................. 29498

NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB, RO) - Re
gozijo com a aprovação, pela Assembléia Legis
lativa Estadual, do Zoneamento Socioeconômi-
co-Ecológico de Rondônia - ZSEE. 29500

TELMO KIRST (PPB, RS) - Resultados de
pesquisa da empresa Arthur Andersen sobre a
má distribuição de renda, o desemprego e a cor
rupção, os maiores obstáculos ao pleno desen
volvimento socioeconômico da América Latina.
Expectativa governamental de retomada do de
senvolvimento econômico brasileiro por meio do
apoio a diversos projetos educacionais. 29504

SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB, RO) 
Defasagem do número de professores da rede
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29511

pública de ensino de Rondônia em virtude da po
Iftica de demissão de servidores públicos implan
tada no Estado. Ilegalidade da contratação emer
gencial de professores pelo Govemo do Estado..

ALOrZIO SANTOS (Bloco/PSDB, ES) 
Exame, pelo Governador José Ignácio, d~ Es~a

do do Esprrito Santo, da prop~sta. de reatlvaç~o

da Secretaria Estadual de Industrla e ComércIo.
Apresentação ao Governador Jo~é I~nácio, pelo
Presidente da Federação das Industrl~s do Esp~

rito Santo - FINDES, da ~inuta ~o projeto de cr~
a ão do Conselho de Artlculaçao e De~e.nvol~l
r:ento Empresarial. Importância da partlclpaçao
do Governador no referido Conselho .

LUrS EDUARDO (PDT, RJ) - Ações. em
preendidas pelo orador em prol do Municrplo de
Belford Roxo e da Baixada Fluminense, Estado
do Rio de Janeiro ·..·

LUIZ ANTONIO FLEURY (Bloco/PTB, SP)
- Correspondência encaminhada ao orador pelo
aposentado Ralph Pinheiro, em defesa do Banco
do Estado de São Paulo - BANESPA. Oposição
à privatização da instituição financeira ..

LUIZ MAINARDI (PT, RS) - Inexistência de
poUtica agrrco/a no Pars. Descaso. governamental
em relação à orizicultura. Reivindicações dos
produtores do setor. Expectativa de implementa
ção das decisões anunciadas pelo Ministro Prati
ni de Moraes, da Agricultuta e do Abastecimento.

TELMA DE SOUZA (PT, SP) - Expectativa
de aprovação, pelo Senado Federal, de projeto
de lei referente à instituição do Programa Nacio
nal de Controle do Câncer de Próstata. Falência
do sistema de financiamento habitacional no
Pars. Problemática dos mutuários do Conjunto
Habitacional Athiê Jorge Coury, em Santos, Esta-
do de São Paulo .

NEUTON LIMA (PFL, SP) - Conveniência,
para eficácia de medidas indicadas pela Comis
são Parlamentar de Inquérito dos Medicamen
tos, da aprovação de projeto de lei sobre altera
ção da Lei de Genéricos. Reestruturação do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, para combate aos monopólios no setor
de medicamentos. Sugestões do orador de isen
ção do Imposto sobre Circulação de Mercadori
as e Serviços - ICMS sobre medicamentos e
implantação de fiscalização rigorosa do trans-
porte de remédios ..

V - Ordem do dIa

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em segundo turno, da Proposta
de Eménda à Constituição nl! 96-D, de 1992, que

29504

29505

29506

29506

29508

29509

introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário :.................................. 29522

PRESIDENTE (Michel Temer)- - VQtação
de requerimento de preferência para votação do
Destaque para Votação em Separado nll 13.

I Aprovado ~ ,~................................. 29522

PRESIDENTE' (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque para Votação ~m Separa
do nll 13, referente ao art. 50 da redação do
vencido : :........................................... 29522

Usou da ,palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MENDES RIBEIRO
FILHO ,.................. 29523

Usou da palavra, como Relatora da maté-
ria, a SI" Deputada ZULAI~ COBRA ;..:....... 29523

Usaram' da palavra para orientaç~o~as
respectivas bancadas ,os Srs. Deput dos
ARNALDO FARIA DE sÁ, JOSÉ A~TO 10
ALMEIDA, JUTAHY JUNIOR, DR.. HÉLIO,
INOC~NCIO OLIVEIRA, MARCELO. DÉDA,
L1NCOLN PORTELA, DUrLlO PISANE~CHI......... 29523

Usaram da palavra pela oreJem os Srs. De
utados MENDES RIBEIRO FILHO, INOC~NCIO

P 29524
OLIVEIRA ·•···..··..·•·······..···•

- da a1avra ~ra orientação da,respec- 29525
tivab:ao ~r. DePuta~ .AY~T~N XE~~......

Usou da palavra pela ordem'o S~. Deputa-
do ARNALDO' FARIA DE SÁ. :........ 29525

'i dasUsaram da palavra para orientaç o
respectivas bancadas os,. Srs.. Deputados
MARCELO DÉDA, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA :........... ' 29525

AYRTON XER~ (Pela ordem) - P~dido de
retirada de destaque de banc,ada do PPS.:...:....... 29525

PRESIDENTE (Michel Temer) '- NãO-:aco
Ihimento, pela Mesa, do destaque de bancada do
PPS citado pelo Deputado Ayrton Xerêz. 29525

, Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr.' Deputado JUTAHY
JUNIOR : :.............. 29526

DR. HÉLIO (Pela ordem) - Cumprimentos
à imprensa brasileira pelo transcurso do Dia
Mundial da Imprensa. 29526

Usou da palavra pela oreJem o Sr. Deputa-
do MENDES RIBEIRO FILHO ,............ 29526

CARLOS MOSCONI (Pela ordem) - Solici
tação à Presidência de gestões junto aó Senador
Antonio Carlos Magalhães a favor da apreciação,
pelo Senado Federal, de proposta de emenda' à
Constituição de autoria do orador sobre a Vincu~
lação de recursos para a área de saQde..:.~.......... 29526 _
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CLEMENTINO COELHO (Pela ordem) 
Solicitação à Presidência de inclusão na pauta
da Ordem do Dia da próxima semana do Projeto
de Lei nll 2.430, de 2000........................................ 29526

HAROLDO L1M~ (Pela ordem) - Louvor à
posição do Governo brasileiro em reunião da Orga-
nização dos Estados Americanos - OEA para
apreciação das eleições presidenciais no Peru........ 29527

DARCíSIO PERONDI (Pela ordem) - Êxito
de debate realizado no Senado Federal sobre
proposta de emenda à Constituição que vincula
recursos para a saúde pública............................... 29527

PEDRO WILSON (Pela ordem) - Cumpri
mentos ao Presidente Michel Temer pela recep
ção ao Presidente da União Nacional dos Estu
dantes - UNE, Walter Ribeiro, e ao Presidente da
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
UBES, Carlos dos Santos, para entrega do pro
grama emergencial elaborado pelos estudantes
para as universidades públicas do País. 29528

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Considerações acen:;a da posição do Governo
brasileiro em reunião da Organização dos Esta
dos Americanos - OEA - para apreciação das
eleições presidenciais no Peru. 29528

JURANDIL JUAREZ (Pela ordem) - Críticas
a pronunciamento do Peputado Aloizio Mercadante
sobre a atuação do Poder Judiciário no Estado do
Amapá. Nota oficial da ,Associação dos Magistra-
dos do Estado do Amapá, acerca do assunto.......... 29528

IÉDIO ROSA (Pel~ ,ordem) - Convite aos
Srs. Deputados para a realização de sessão so
lene da Casa em hómenagem ao Dia dos Defen
sores Públicos. AnÚncio de apresentação de pro
posta de emenda à Constituição relativa à reali
zação, em dois turnos, das eleições municipais
em todo o País....................................................... 29529

JOÃO GRANDÃO (Pela ordem) - Reitera
çã~ de convite aos Srs. Deputados para a reali
zação -de sessão solene da Casa em homena-
gem ao Dia dos Defen,soresPúblicos.................... 29530

POMPEO DE MATTOS (Pela ordem) - Falta
de credibilidade do sistema eletrônico de votação. .. 29530

ALOIZIO,-MERCADANTE (Pela ordem) -
Réplica ao pronunciamento do Deputado Jurandil
Juarez : : :..................... 29532\

~, ~

Usaram da, p~lavra p~l!i ~r~em os Srs. De-"
putados NELSON-OTOCH, A,RNA!-DO FARIAcDE
SÁ, lNOC~NCIO OLIVEIRA. , 29533. , ,

PRESID,Et'1lTE. (Michel r~~er).": En~erra-
mento da votaç~~l Supres~~q do,disposjtjvC?:....~... '29534

PRESIDENTE (Michel, Temet) :...: Votação
de requerimento de urgência'para:apreciação do

Projeto de Resolução nll 93, de 2000, da Mesa,
que altera o Regimento Interno para dispor sobre
a reassunção de mandato de quem ocupava car
go previsto no art. 56, inciso I, caput, da Consti-
tuição FederaL.;..................................................... 29542

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INOC~NCIO OLIVEIRA.................................... 29542

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RONALDO
CAIADO, ALMIR SÁ. 29542

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento de urgência................................. 29542

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISTÔNIO
PINTO. HENRIQUE EDUARDO ALVES. 29543

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de
requerimento de urgência para aprecia~o do Proje
to de Lei nll 2.978. de 2000, que institui contribuição
de intervenção do domínio econômico destinado a
financiar o Programa de Estímulo à Interação Uni-
versidade-Empresa para o Apoio à Inovação. 29543

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA.................................... 29543

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento de urgência................................. 29543

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de urgência para apreciação do
Projeto de Lei nll 2.982, de' 2000, que prevê nova
redação para o art. 289 dó Código Penal, acres
centando a modalidade de falsificação da moeda
de polímero. 29543

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados ARNALDO FARIA DE sÁ, MENDES
RIBEIRO FILHO. 29543

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EUNíCIO OLIVEIRA........ 29543

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So-
licitação à Presidência de retirada do requeri-
mento de urgência. 29544

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada,
~e oflcio, do requerimento de urgência da pauta
da Ordem do Dia. 29544

Usou da'palavra 'pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LEUR LOMANTO. 29544

HERCULANO ANGHINETTI (Pela ordem)
- Nota técnica da Procuradoria-Geral do Instituto
Brasiletro,de TurismQ - EMBRATUR sobre as cir
cunstâncias das contratações para a construção
e aquisição de estande na EXPO 2000, em Han
nover, Alemanha. Nota de esclarecimento do ór-
gão acerca do assunto. 29544



29587

29587

29588

29621

29603

29623

29870

29890

L1NCOLN PORTELA - Transcurso do Dia
dos Defensores Públicos .

PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Agrade
cimentos aos presentes. Associação da Presi
dência às homenagens prestadas pela Casa no
transcurso do Dia dos Defensores Públicos ..

V - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Abediel Correia Puca de

Souza Netto, Ana Carolina Sousa Campos,
Antônio Cipresso Noronha, Alan Marcos de
Freitas Dias, Antônia Vera Galvão, Christian
Gadelha Paz, Eça da Silva Canto Júnior, EIi·
sângela Braz de Moura, Jaime Correia Neto,
Maria Eridan Freitas Pimentel e Silva, Nivaldo
Meurer, Robson Morais de Oliveira, Rolf Hack
bart, Sandra Maria Martins de Souza, Yuri Sou-
sa Mamede Aguiar .

b) Nomeação: Abediel Correia Puca de
Souza Netto, Adimar Leite de Almeida, Adriana
Aparecida Zanini Campos, Alan Marcos de Frei
tas, Antônia Eliane de Araújo Pessoa, Antônia
Vera Galvão, Anônio Cipresso Noronha, Divina
Genezy Silva Carvalho, Eça da Silva Canto Júni
or, Euler Teixeira Filho, Fabfola de Queiroz Faria,
Lilian Carla Ferreira Castelo Branco, Luciane Mi
randa Labrioia Cardozo, Marcos Vinícios Silva
Cruz, Maria Helena Rodrigues de Mello, Rober
vânia da Costa Moura, Sandra Maria Martins de
Souza, Veruschka Oliveira Crema Carvalho.........

COMISSÕES
4 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 27! Reunião (Ordinária), em 12.6.00.....

b) CPI destinada a Investigar a Ocupação de
Terras Públicas na Região da Amazônia, * 1! Reu
nião, em 25·4-00, *28 Reunião, em 2-5-00, 31! * Re
união, em 9-5-00, * 4! Reunião, em 11·5·00, * 511

Reunião, em 16-5·00, * 6l! Reunião, em 18-5-00, *
71! Reunião, em 23·5-00, * 81 Reunião, em 25-5-00
e * 9'! Reunião, em 26-5-00 .

* Atas com notas taquigráficas.

5 - PARECERES - Projetos de Lei n2s
1.075-B/95, 3.887-B/97, 3.987-Al97, 4.403-B/98,
333-Al99, 1.567-Al99 e PDC nl! 478-AlOO .

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-

municação e Informática, n2 7, em 111-6-00 .

29566

29567

29571

29581
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Apresentação de proposições: LUCIANO PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Con-
PIZZATIO; LUCIANO PIZZATIO E OUTROS; vite aos presentes para participação do 11
GUSTAVO FRUET; MARISA SERRANO; ROBERlO Encontro de Defensores Públicos da Região
PESSOA; AIRTON CASCAVEL; RUBENS BUENO; Sudeste, em Belo Horizonte, Estado de Minas
VALDECI OLIVEIRA; VALDECI OLIVEIRA E Gerais. 29587
OUTROS; VIVALDO BARBOSA; ALEX CANZIANI E
OUTROS; L1NCOLN PORTELA; -- WALDOMIRO
FIORAVANTE; RUBEM MEDINA; IÉDIO ROSA E
OUTROS; MEDEIROS; CLEMENTINO COELHO;
LAURA CARNEIRO; JOSÉ DIRCEU E OUTROS;
WALTER PINHEIRO; CUNHA BUENO. 29548

VI - Encerramento
2 - ATA DA 104!! SESSÃO DA CÂMARA

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

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses-

são anterior
111 - Leitura do expediente
SESSÃO SOLENE DE 12-6-2000

IV - Homenagem

Transcurso do Dia dos Defensores Públicos

PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Convite
aos Srs. Reynaldo Silva Coelho, Defensor Públi·
co-Geral da União, Roberto Gonçalves de Freitas
Filho, Presidente da Associação Nacional dos De
fensores Públicos, Marcelo Bustamante, Secretário
da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro,
Gilberto Sá Sarmento, Procurador-Geral da Defen
soria do Estado da Paralba e VICe-Presidente Naci
onal do Colégio de Dirigentes dos Defensores Públi
cos para composição da Mesa Diretora. Leitura de
discurso do Presidente Michel Temer a propósito do
transcurso do Dia dos Defensores Públicos. Convite
ao Sr. Reginaldo Oscar de Castro, Presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, para composição da Mesa Diretora ..

DINO FERNANDES - Transcurso do Dia
dos Defensores Públicos .

PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Convite
ao Governador Siqueira Campos, do Estado do
Tocantins, para composição da Mesa Diretora. ..... 29571

IÉDIO ROSA, AÉCIO NEVES, JOÃO
GRANDÃO, PAULO OCTÁVIO - Transcurso do
Dia dos Defensores Públicos ..

PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Convite
ao Governador Neudo Campos, do Estado de
Roraima, para composição da Mesa Diretora. .....

LUIZ ANTONIO FLEURY, ALCEU
COLLARES, DJALMA PAES, AGNELO QUEIROZ
- Transcurso do Dia dos Defensores Públicos. ..... 29581'
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b) Comissão de Educação, Cultura e Des-
porto, n!l14, em 1º·6-00. 29891

c) Comissão de Finanças e Tributação, n!l
12, em 1!l-e-oo. 29891

7 - REDISTRIBUIÇAO DE PROJETOS

8) Comissão de Finanças e Tributação, n!l
9, em 12-6-00. 29892

e-MESA
9 - LfDERES E VICE-LfoERES
10 - DEPUTADOS EM EXERCfclO
11 - COMISSÕES

PMOB

Ata da 1031 Sessão, Extraordinária, Matutina
em 12 de junho de 2000

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Ubiratan Aguiar, 19 Secretário; Themísto
cles Sampaio, Mauro Benevides, § 29 do art. 1B do Regimento Interno

ÀS9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Ubiratan Aguiar

Roraima
ALCESTE ALMEIDA
Pl"8sentes de Roraima: 1

Amap6
ANTONIO FEI.JAO
BAOU PICANCO
Pl"8sentes de AmapA.: 2

Pa",
BABA
.JORGE COSTA
Pl"8sentes de ParA: 2

Amazonas
VANESSA GRAZZIOTIN

Pl"8sentes de Amazona.: 1

Acre
ILDEFONCO CORDEIRO
MARCIO BITTAR
NILSON MOURAO
Presentes de Acl"8: 3

Tocantins
ANTONIO .JORGE

OSVALDO REIS
UDSON BANOEIRA
Pl"8sentes de Tocantins: 3

Maranhao
NEIVA MOREIRA
Presentes c;le MaranhAo: 1

PST
PSOB

PT
PMOB

PCdoB

PFL
PPS
PT

PTB
PMOB
PMDB

POT
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ANTONIO CAMBRAIA
MANOEL SALVIANO

MAURO BENEVIDES
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
SERGIO NOVAIS
Presentes de Cearâ: 5

PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSB

Junho de 2000

Piaul

ATILA LIRA PSDB
THEMISTOCLES SAMPAIO PMDB
Presentes de Piaut: 2

Paralba

AVENZOAR ARRUDA PT
RICARDO RIQUE PSDB
Presentes de Paralba: 2

Pernambuco

CLEMENTINO COELHO PPS
MARCOS DE JESUS PSDB
Presentes de Pernambuco: 2

Alagoas

REGIS CAVALCANTE PPS
Presentes de Alagoas: 1

Bahia

CORIOLANO SALES PMDB
GERALDO SIMOES PT
GE;RSON GABRIELL! PFL
JORGE KHOURY PFL
JOSE RONALDO PFL
URSICINO QUEIROZ PFL
WALTER PINHEIRO PTI ~,.,

Presentes de Bahia; 7 :

Minas Gerais

"ANTONIO DO VALLE PMDB
GILMAR MACHAdó ' PT
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HELIO COSTA PMDB
RAFAEL GUERRA PSDB
ROMEL ANIZlO PPB
SERGIO MIRANDA PCdoB
P......me,s de Mina. Geral.: 8

E.plrlto Santo

JOAOCOSER PT
P,...ntes de Espfrfto Santo: 1

Rio de Janeiro
DR. HELENO PSDB
JANDIRA FEGHAU PCcIoB
Praentea de RIo de Janeiro: 2

SloPaulo
ANTONIO KANDIR ·PSDB
BISPO WANDERVAL PL
DR. HELIO PDT
EDUARDO JORGE PT
JOSE GENOINO PT
Pre""'" de Slo Paulo: 5

Distrito Federal

PAULO OCTAVIO PFL
P......n... de Dlatrfto Federal: 1

Golh

PEDRO CHAVES PMDB
PEDRO WILSON PT
P......ntes de Golil: 2

Paran6

AFFONSO CAMARGO PFL
DR.ROSINHA PT
GUSTAVO FRUET PMDB
LUCIANO PIZZATTO PFL
RICARDO BARROS PPB
RUBENS BUENO PPS
P......ntu de Paran6: 8

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL
CARLITO MERSS PT
EDISON ANDRINO 'pMDB
FERNANDO CORUJA PDT
HUGOBIEHL PPB
RENATO VIANNA PMDB
Pre..ntu de Santa Cltarlna: 8

Rio Grande do Sul

DARCISIO PERONDI PMDB
P....ntu de RIo Grande do Sul: 1
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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 63 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.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. FERNANDO CORUJA, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. CORIOLANO SALES, servindo como 1º
Secretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

Mensagem nº 748

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição
Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado da Saúde, o texto
do projeto de lei que "Dá nova redação a dispositi
vos da Lei nº 9.294. de 15 de julho de 1996, que dis
põe sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumigenos, bebidas alcoólicas, medica
mentos, terapias e defensivos agrícolas".

Brasília, 30 de maio de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

Do Sr. Senador Carlos Patrocínio, Primeiro
Secretário, em exercício, do Senado Federal, nos
seguintes termos:

OHcio nº 928
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Brasília, 1º de juho de 2000

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, ,a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados.
nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o
Projeto de Lei do Senado nº 554, de 1999, constan-

te dos autógrafos em anexo. que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do atendimento integral para pre
venir e tratar a obesidade, no âmbito do Sistema
Único de Saúde".

Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocí
nio Primeiro-Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 3.170/00

Dispõe sobre a obrigatoriedade do
atendimento integral para prevenir e tra
tar a obesidade, no âmbito do Sistema
Único de Saúde.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O atendimento no âmbito do Sistema Uni
co de Saúde oferecerá assistência integral ao pacien
te para prevenir e tratar a obesidade, e incluirá:

I - programa de educação destinado a pres
tar ao paciente informações atualizadas sobre a
obesidade, as recomendações dietéticas e os cui
dados necessários para evitar as complicações da
doença;

11 - atendimento clínico-cirúrgico. incluídos os
procedimentos de alta complexidade, com o objetivo
de reverter a condição de obesidade e tratar as con
seqüêncIas e manifestações da doença.

Parágrafo único. Para receber o atendimento
referido no inciso 11 deste artigo o paciente deverá
estar inscrito e freqüentar regularmente o programa
de educação previsto no inciso I, obrigação dispen
sada no{; casos em que for diagnosticada a condi
ção de obesidade mórbida.

Art. 2º É a União autorizada a financiar com re
cursos do Orçamento da Seguridade Social as des
pesas decorrentes da implementação desta Lei.

Art. 3º A inobservância do disposto nesta Lei
por parte de servidor público configurará crime de
prevaricação e sujeitará o infrator às penalidades
cominadas no art. 319 do Código Penal Brasileiro.

Parágrafo único. O Ministro de Estado e os Se
cretários responsabilizados pelo descumprimento
das disposições desta Lei sujeitar-se-ão às penali
dades previstas na Lei nº 1.079. de 10 de abril de
1959. por cometimento de crime de responsabilida
de, sem prejurzo das demais sanções civis. penais e
administrativas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 01 de junho de 2000. - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente.



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29423

5f PLS 554/1999 de 27/09/1999

Identificação SF PLS 554/1999

Autor

Ementa

Indexação

Despacho
Inicial

Última Ação

Tramitação

SENADOR - Luiz Estevão (PMDB - DF)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia de Gastrectomla Parcial
nos casos de obesidade mórbida, e dá outras provldêndas.

OBRIGATORIEDADE, INSTITUIÇÃO HOSPITALAR, HOSPITAL, PODER
PÚBUCO, CONvêNIO, (SUS), PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CIRURGIA
DE GASTRECfOMIA PARCAL, HIPOTESE, CASO, OBESIDADE, JUNTA
MÉDICA, DIREITOS, COMPETÊNCIA, UTIUZAÇÃO, METODO,
TECNICA, NECESSIDADE, DISPONIBIUDADE. -

SF COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS (Declsio Terminativa)

Data: 30/05/2000 Local: (SF) ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA
- PLENÁRIO
Status: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
(APRVD(Dn)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo sem
que tenha sido Interposto recurso, no sentido da apreclaçlo da
matéria pelo Plenário Tendo sido aprovado terminativamente pela
Comissão de Assuntos Sociais. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.
Encaminhado em 30/05/2000 para (SF) SSEXP - SUBSECRETARIA
DE EXPEDIENTE

PLS 00554/1999

• 27/09/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo contém 02 (duas) ~'olhas numeradas e
rubricadas. À SSCOM.

• 27/09/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura. À CAS, em decisão terminativa, onde poderá receber
emendas pejo prazo de 5 dias útt!ls, após sua publicação e
distribuição em avulsos. AO PLEG COM DESTINO À SSCOM.

• 28/09/1999 SUBSECRETAfUA DE COMISSÕES - SSCOM
À CAS PARA EXAME DA MATÉRIA.

• 07/10/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, - CAS
Findo o prazo regimental em 05.10.99,-Qão foram
apresentadas emendas.

• 07/10/1999 COMISSÃO DE ASSLINTOS SOCIAIS - CAS
Ao Senhor Senador Sebastião Rocha, para relatar a presente
matéria. '

• 12/04/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Devolvido pelo Relator Senador Sebastião Rocha, com minuta
de Parecer concluindo pelà aprovação do Projeto, na' forma do
Substitutivo que apresenta.

• 03/05/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
Reunida a Comissão, é aprovado o Projeto na forma da
Emenda nO 1 - CAS (Substitutivo), a matéria vai a Tuma
Suplementar. ( fls. 3 ala).

• 10/05/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS, SOCIAIS - CAS
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APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR) .
Reunida a Comissão, em Turno Suplementar, o Projeto é dado
como definitivamente adotado (anexei Texto Final às fls. nOs
11 e 12). À SSCLSF para as devidas providências.

• 10/05/2000 SlIBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF.
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) {AGLPAR}
Juntei cópia da legislação dtada no Parecer. Encaminhado ao
Plenário para leitura do Parecer da CAS. ,

• 19/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

Leitura do Parecer nO 520/2000-CAS, Relator Senador
Sebastião Rocha, favorável com a Emenda nO 1- CAS
(Substitutivo). É lido o Of. nO 35/2000, do Presidente da CAS,
comunicando aprovação da matéria em reunião realizada no
dia 19 de maio de 2000. Abertura do prazo de cinco dias úteis
para Interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que a matéria, seja apreciada pelo Plenário. À
SSCLSF.

• 22/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Prazo para interposição de recurso: 23 a 29.05.2000.

• 29/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para comunicar o encerramento de
prazo para que seja interposto recurso a matéria (art. 91, §§
30 ao 50, do Regimento Interno).

• 30/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

APROVADA AMATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
(APRVD(DT»
A Presidência comunica ao Plenário o ténnino do prazo sem
que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação .
da matéria pelo Plenário Tendo sido aprovado
terminativamente pela Comissão de Assentos Sociais. À
Câmara dos Deputados. À SSEXP.

• 30/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste orgão às 16:00 hs.

• 30/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF. ,

• 30/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
Procedida a revisão do texto final. À Subsecretaria de
Expediente.

• 30/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às 18:00 horas.

• 30/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.

• 31/05/2000 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF .
Procedida a revisão dos autógrafos. À Subsecretaria de
Expediente.

• 31/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP ,
Recebido neste órgão às lDh25.

Junho de 2000
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 554, DE 1999

Sexta-feira 2 29425

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
cirurgia de Gutreetomla Parcial nos ca
sos de obesidade m6rbida, e dá outras
provid6nc1as.

O COQgresso Nacional decreta:
Art. 111 As pessoas portadoras de obesidade

mórbida, constatada por junta médica especializada.
têm direito à cirurgia de Gastrectomla Parcial.

Art. 2tI Cabe ao Sistema Único de Saúde _ SUS,
por melo de sua rede de unidades públicas ou conve
niadas, prestar serviço da cirurgia de Gastrectomia
Parcial prevista no artigo anterior, utillando-se de to
dos os meios e técnicasn~as.

Parágrafo único. Caberá, ainda. ao SUS a res
ponsabilidade financeira da cirugia previstanocaput.

Art. 311 O Poder Executivo regulamentaráesta lei
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

As técnicas de saúde estão em constante atu
alização, e cabe aos legisladores adotar providênca
is para que tais avanços devam reverterem-se em
benefícios para a sociedade.

Segundo infonnaçães veiculadas pelo The
Washington Post, 31% dos adultos, no Brasil, es
tão com c peso acima do ideal. Obviamente se não
forem ackltadas medidas de caréter preventivo tais
demandas estarão retomando para a rede de aten
dimento público como demanda curativa, e em mui
tos casos emergência, que sabemos que é mais
onerosa e de difícil atendimento.

As técnicas modernas de gestão de assistên
cia e saú•.:Ie pública demonstram que é muito mais
econômiCo') e sob o ponto de vista social mais justo,
a adoção de medidas de carater preventivo.

Adicionalmente cabe destacar que a legislação
brasileira já contempla casos de obrigatoriedade de
realizaçã<J de cirurgias específicas, em casos onde
tradicionalmente o poder público não vem atuando.

Diar.te do exposto, solicito apoio de Vossas
Excelências.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1999. 
Senador Luiz Estevão.

(Ã Comissão de Assuntos Sociais 
decisão terminativa.)

fuhlicado IID Diúio~ Seudo Federal de 28.09.99
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Ofrcio n!! 929 (SF)
A Sua Excelência o Senhor Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Brasília, 1!! de junho de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a V. Ex!!, a fim de ser submetido à re

visão da Câmara dos Deputados, nos termos do art.
65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Sena
do n!! 557, de 199.9, constante dos autógrafos em ane
xo, que "altera a Lei n!! 8.080. de 19 de setembro de
1990 (Lei Orgânica da Sayde), dispondo sobre o res
sarcimento, pelo Sistema Unico de Saúde, dos gastos
com medicamentos de uso contrnuo não disponfveis
na rede local do Sistema".

Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro-Secretário, em exercfcio.

PROJETO DE LEI Nl! 3.171/00

Altera a Lei nl! 8.080, de 19 de se
tembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde),
dispondo sobre o ressarcimento, pelo
Sistema Único de Saúde, dos gastos com

medicamentos de uso contrnuo nlo ,dis
poníveis na rede local do Sistema.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O art. 18 da Lei nll 8.080, de 19 de setem

bro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XIII:

"Art. 18 .

"XIII - ressarcir os usuários dos gastos
com medicamentos de uso contrnuo, prescri
tos por médico ou serviço integrante do SUS
e não disponfveis nas farmácias da rede pró
pria, contratada ou conveniada do Sistema,
~egundo normas e parâmetros estabelecidos
pela direção nacional do SUS e aprovadas no
Conselho Nacional de Saúde." (AC) •

Art. 22 Esta lei entra em vigor no prazo de um
ano a contar da data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de junho de 2000. - Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.

Identificação

Autor

Ementa

Indexação

Despacho
Iniciai

Última Ação

Tramitação

SF PLS 557 /1999

SENADOR - Arlindo Porto (PlB - MG)

Dispõe sob,..e o resserc(rnento.. pelo SlsterTU!l Único de Sa..:ide. dos
gástos com medicamentos de uso contfnuo Indlsponfvels na rede
local do Sistema.

OBRl:GATORIEDADE, RESSARCIMENTO, (SUS), REAUZAÇÃO,
ATENDIMENTO, SEGURADO, USUÁRIO, DESPESA, GASTOS,
MEDICAMENTOS, USO, CONTINUO, PRESCRICÃO MÉDICA,
XNDXSPONl:VEXS, FAR.MACIA, R.EDE OFXCXAL, (SUS), CONvêNIO,
DXREC;:ÃO GERAL, (CNS).
SF COMISSÃO DE ASSUNTOS SOC:':AXS - CAS (Declsllio Terminativa)

Data: 30/05/2000 Local: (SF) ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA
- PLENÁRIO
Status: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINA"T"XVA)
(APRVD(DT»
Texto: A Presidência comunica ao 1'len.6rlo o término do prazo sem
que tenha sido Interposto recurso, no sentido da apreclaçllio da
matéria pelo Plenário Tendo sido a:orovado termlnatlva",ente pela
Comlssl!lío de Assuntos Sociais. A cSmere cios Deputados. A SSEXP.
Encaminhado em 30/05/2000 para (SF) SSEXP - SUBSECRETARZA
DE EXPEDIENTE . •

,,',PLS 00557/1999

- 28/09/1999 PROTOCOLO LEGISLATl:VO - PLEG
Este processo contém 24 (vinte e quatro) ·~o.has numeradas e
rubricadas. À SSCOM. .

• 28/09/1999·SUBSECRETAR.IA DE ATA - PL.ENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura. À CAS em declsl!lío terminativa,' devendo "'car sobre a
Mesa pelo prazo de cinco dias úteis para recebimento de
emendes após publicado e dlstrlbufdo em avulsos. Ao PLEG
com destino 21 SSCOM.

- 29/09/1999 SUBSECRETAR.IA DE COMISSOES - SSCOM

- ~7~;i~~c~~J:~~~6' 6':'l~~J:~NTOS 'S~CJ:Al:S - CAS
AGUARDANDO RECEBXMENTO DE EMENDAS (AGREMO)
Findo o prazo regimental em 06.10.99, nl!lo "oram
apresentadas elTl~·nd~s. ' .

• 07/10/199'9 COMJ:S'SAO DE .....SSUNTOS SOCIAJ:S - CAS
MATÉRXA COM A RELATaRIA (RELATOR). ,
~~~é"':-~a~or sen.ad~r: .~UI~ Estevão para relat~r a pre~ente

- 12/04/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCXAXS - CAS
Devolvido pelo Relet:or Senador Luiz Estev80, C:OrT1 rnlnut:e de
~arecer- concluindo p,el. aprovaçilo do J;»rojet:o.

• 1:1:/05/2000 .COMISSÃO 'DE ASSUNT.OS SOc::J:AIS - CAS
APROVADO PARECER, N,A COMISSÃO (,APRVPAR)
Reunida a Comlssáo.em 1'0.05.'00,'''01 -aprovado na fntegra o
Projeto. (fls. 25 a 30)
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;; 11/05/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
À SSCLSF, para as devidas providências.

• 11/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISlATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA (AGLEIT)
Juntei cópia da legislação citada no Parecer. Encaminhado ao
Plenário para leitura do Parecer da CAS. •

\11 19/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

Leitura do Parecer nO 518/2000-CAS, Relator Senador Luiz
Estevão, favorável. É lido o Of. nO 37/2000, do Presidente da
CAS, comunicando aprovação da matéria em reunião
realizada no dia 11 de maio de 2000. Abertura do prazo de
c'inca dias úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição,da Casa, para que a matéria, seja apreciada
pelo Plenário. A SSCLSF.

Q 22/05/2000 SUaSEC. COORDENAÇÃO lI=GISlATIVA DO
SENADO" SSCLSF
AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Prazo para interposição de recurso: 23 êl 29.05.2000.

e 29/05/2000 SUBsec. COORDENAÇÃO U::GISlATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para comuniCé r o encerramento de
prazo para que seja interposto recurso êl matéria (art. 91, §§
30 ao 50, do Regimento Interno).

• 30/05/2000 SUBSeCRETARIA DE ATA - ?LENÁRIO - ATA-PLEN

APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERM1NATIVA)
(APRVD(DT})
A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo sem
que tenha sido Int.erposto recurso, no sentido da apreciação
,da matéria pelo Plenário Tendo sido apmvado
terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais. À

, Câmara dos Deputados. À SSEXP.
• 30/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
. Recebido neste órgão às 16:00 horas•
... 30/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP

À SSCLSF.
• 30/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO U:GISLATIVA 00

SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão do texto final. À Subsecretaria de
Expediente. .

" 30/aS1.2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às 18:00horas.

'li 30/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para: revisão dos a~tógra~os.

~ 31/05/2QOO SUBSEC. COORDENAÇAO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão dos autógrafos. À Subsecretaria de

, Expediente. . ' . '. -

• 31/05/2000 SUBSECRÉTARIA' DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste'órgão às 10h25. '
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Do Sr. Deputado Aécio Neves, Lider do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/PTB/l/Nº 20212000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasflia, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Ex!! o Deputado

Feu Rosa, como membro suplente, para integrar a
Comissão de Seguridade Social e Família.

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

Defiro. Publique-se. ..
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

OF. PSDBIPTB/IIN!l 206/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasnia, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. ExB a Deputada

Zulaiê Cobra, como membro suplente, para integrar a
Comissão Especial destinada a acompanhar a aplica
ção da Lei n9 9.503, de 1997, que "institui o Código de
Trânsito Brasileiro".

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

Defiro. Publique-se.
Em 19-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

OF. PSDBIPTB/l/Nº 208/2000
". Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasflia, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Ex!! a Deputada Zu

laiê Cobra, como membro titular, para integrar a Comis
são Especial destinada a elaborar anteprojeto com vis
tas à Reforma do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, deixando de ser suplente desta comissão.

Atenciosal1)ente, - Deputado Aécio Neves, Lf
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. PSDBIPTB/I/N!l 210/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

. .

Brasma, 24 de maio de 2000

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

Deputada Zulaiê Cobra, como membro titular, para in
tegrar a Comissão Especial destinada a examinar to
das as questões relacionadas à Violência e à Segu
rança Pública no País, que poderá, mesmo em meio
ao andamento de seus trabalhos, oferecersugestões,
indicações e elaborar proposições destinadas a mini
mizar este grave problema que aflinge)a socleQ~de_

brasileira.
Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí

der do BlOCO PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 1!l-6-00. - Michel Temer, Presi-

ciente.

OF. PSDB/PTB/IINº 21312000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasflia, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Ver lho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a substituição do Deputado Luiz Ribei
ro pelo Deputado Saulo Pedrosa, como membro su
plente, na Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a ir.vestigar os reajustes de preços efalsificação
de medit:amentos, materiais hospitalares e insumos
de laboratórios.

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

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

OF. PSDB/PTB/I/Nº 22112000
A Sua E:ccelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Pre~idente da Câmara dos Deputados

Brasma, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a substituição do Deputado Antonio
Kandir pelo Deputado José Carlos Elias, como mem
bro suplente, da Comissão Parlamentar de Inquérito



Brasília, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Luiz Bittencourt passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão Externa destinada a, no prazo de

'-180 (cento e oitenta) dias;' "Efs"clare--cerem-q~
cunstânc:ia ocorreu a morte do ex-Presidente João
Goulart, em 6 de dezembro de 1976, na estância de
sua propriedade, na Província de Corrientes, na
Argentina", em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e elevada consideração. - Deputado Ged
dei Vieilii Lima, Líder do Bloco PMDBIPST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Aloizio Mercadante, Líder
do PT, nos segl;lintes termos:

Ofício nº 415/PT
Excelentíssimo Deputado Michel Temer
Presidente da câmara dos Deputados

Brasília, 24 de maio de 2000

Sellhor Presidente,
Te'nho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o deputado NELSON PELLEGRINO
(PTJBA), como titular, em substituição ao deputado
JOAO B\ULO (PT/SP) na Comissão de Finanças e
Tributaç~lo.

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

Delirá. Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi-

': -dente.

Ofício nº 418íPT
Excelimt~ssimo Deputado Michel Temer
Presidente da câmara dos Deputados
DD. Presidente da Câmara dos Deputados .

- 't • Brasília, 24 de maio de 2000
/' ' "

Senhor Presidente,
,Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o deputado JOÃO PAULO CUNHA
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destinada a "investigar a aplicação irregular de recur- Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
sos do Fundo de Investimentos do Nordeste - do Bloco Parlamentar PMDBIPST/PTN, nos se-
FINOR". Quintes termos:

Atenciosamente, - D,eputado Aécio Neves, Lí- OF/GAB/I/Nº 310
der do PSDB/PTB. Excelentrssmo Senhor

Defiro. Publique-se. Deputado Michel Temer
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi- Presidente da Câmara dos Deputados

dente. Nesta

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

Offcio nº 981-L-PFUOO
A Sua Excelência o senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que os Deputados

Wilson Braga e Jorge Khoury permutam entre si suas
vagas de titular e suplente, respectivamente, na Co
missão destinada a "investigar a aplicação irregular
de recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste
- FINOR", conforme Requerimento de CPI nº 16, de
1995, do Senhor Deputado José Pimentel e outros.

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

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. -, Michel Temer, Presi-

dente.

Ofício nº 989-L-PFUOO
Excelentíssimo Deputado Michel Temer
Presidente da câmara dos Deputados
Nesta

Brasflia, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ronaldo

Caiado para integrar, como membro suplente, a Co
missão Especial destinada a apreciar e proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 76-A, de
1999, do Senhor Deputado Ubiratan Aguiar e outros,
que "Inclui artigo no Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias" (recursos da ciência e tecnologia
para as Regiões Norte, Nordeste e· Centro-Oeste),'
em vaga existente. ,

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Uder do PFL. " , . ,

Publique-se.
Em 1º-6-2000. .::. 'Mictle! Jen..er, 'Presi:-dente.' ,.,',,.,, ' , ',. ' ,.
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(PT/SP), como titular, na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

Atenciosamente, ...:. Deputado Alolzio Merca
dante, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 12-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, nos seguintes termos:

OF/GAB/I/Nl! 174-PDT
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasília, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao Offcio nO 342-SGM/p, comunico

a Vossa Excelência que os Deputados EUR[PEDES
MIRANDA e SERAFIM VENZON integrarão, respecti
vamente, na qualidade de TITULAR e SUPLENTE, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n2 54-A, de 1999,
que "acrescenta artigo ao Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias" (cria quadro temporário para
servidores públicos).

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência, pro
testos de estima e elevada consideração. - Deputado
Miro Teixeira, Líder do PDT.

Publique-se.
Em 19-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

OF/GABII/N9 175-PDT
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputàdos.
Nesta

Brasília, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao Offcio n2 341-SGMIP, comunico

a Vossa Excelência que os Deputados AIRTON DIPP
. e CELSO JACOB integrarão, respectivamente, na

qualidade de TITULAR e SUPLENTE, a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei Complementar n2 72, de 1999, que "es
tabelece normas de cooperação entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios na presta
ção de serviços públicos de abastecimento de água
potável e de esgotos sanitários, do disposto no inciso
IX e parágrafo único do art. 23 da Constituição Fede
ral" e apensado.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e elevada consideração. - Depu
tado Miro Teixeira, Uder do PDT.

Publique-se.
Em 19-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

OF/GABII/N2 176-PDT
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasília, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício n2340-SGM/P, comunico

a Vossa Excelência que os Deputados JOÃO
SAMPAIO e OLlMPIO PIRES integrarão, respectiva
mente, na qualidade de TITULAR e SUPLENTE, a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer ao Projeto de Lei n22.763, de 2000, que "dispõe
sobre a Política Nacional de Saneamento, seus ins
trumentes e dá outras providências".

Ner.ta oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e elevada consideração. - Depu
tado Miro Teixeira, Uder do PDT.

Publique-se.
Em 12-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.
OF/GAB.'I/N2 178-PDT
A Sua Excelência o Senhor
DeputadJ Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasília, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao Oficio n2343-SGM/p, comunico

a VOSSE. Excelência que os Deputados NEIVA
MOREIRA e EURIPEDES MIRANDA integrarão, res
pectivamente, na qualidade de TITULAR e
SUPLENTE, a Comissão Especial destinada a profe
rir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n2

77-A, de 1999, que "altera a redação do inciso I do art.
159 da Constituição Federal" (programas de desen
volvimento cientffico e tecnológico nas Regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste), e apensada.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e elevada consideração. - Depu
tado Miro Teixeira, Líder do PDT.

Publique-se.
Em 12-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.



OF/A/PSB/210/00
A Sua E:<celência o Senhor
Deputadi) Michel Temer
DD. Pree:idente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasília, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação da

Deputada TELMA DE SOUZA (PT-SP), como mem
bro suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a "investigar a incidência de mortalidade
materna no Brasil", conforme Requerimento de CPI
nº 22;-de 1996, da Senhora Deputada Fátima Pelaes
e outros.

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Car
doso, Uder do Bloco PSB/PCdoB.

Defiro. Publiqu~-se.

Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi
dente.
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Do Sr. Deputado Alexandre Cardoso, Líder putados, os deputados federais, membros do Bloco
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB nos seguintes Parlamentar formado pelo Partido Socialista Brasilei-
termos: ro - PSB e pelo Partido Comunista do Brasil- PCdoB,

escolhem o Deputado Sérgio Miranda (PCdoB) para
exercer a função de Uder do Bloco e os Deputados
Alexandre Cardoso (PSB), Djalma Paes (PSB), Aldo
Rebelo (PCdoB), José Antônio Almeida (PSB) e
Agnelo Queiroz (PCdoB) para Vice-Uderes a partir
desta data.

Aproveitamos o ensejo para manifestar a V. Exa.
votos de estima e consideração. - Alexandre Cardo
so; ,Djalma Paes; Eduardo Campos; Evandro MIlho
mem; Dr. Evilésio; Gonzaga Patriota; José Antônio
AI~eida; Luiza Erundina; Paulo Baltazar; Pedro Va
laclares; Sérgio Novais.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral. - Michel Temer,

Presidente.

OF/AlPSB/193/00.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

OF/AlPSB/197/00
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasília, 25 de maio de 2000

Sr. Presidente,
Comunico a V. Exa. a indicação do Deputado

Haroldo Lima, como membro suplente da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a irre
gularidade de recursos do Fundo de Investimentos do
Nordeste - FINOR, em substituição ao Deputado Iná
cio Arruda.

Atenciosamente, - Alexandre Cardoso.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

OF/AlPSB/199/00
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 1º de junho de 2000

Brasília, 31 de maio de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Exa. o Deputado

Agnelo Queiroz como membro titular da Comissão
Externa, destinada a "esclarecer em que circunstân
cia ocorreu a morte do ex-Presidente Juscelino Ku
bitschek, em 22 de. agosto de 1976, em acidente ro
doviário ocorrido na Rodovia Presidente Dutra,
Km165, no Município de Resende", a requerimento
do Senhor Deputado Paulo Octávio.

Atenciosamente, - Alexandre Cardoso.

Publique-se.-
Em 19-6-00. - Severino Cavalcanti,

2º Vice-Presidente, no exercício da Presi
ciência.

Do Sr. Deputado João Herrmann Neto, Líder
do PPS, nos seguintes termos:

OFILID/Nº 216/2000
A Sua Elccelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta '

Brasília, 19 de maio de 2000

Sr. Presidente,
Em conformidade com o art. 12, combinado com

art.9º, § 1º do Regimento Interno da Câmara dos De-

Sr. Presidente, -
Indico a V. Exaó o Deputado Emerson Kapaz

como titular, para integrar a Comissão Especial



Brasília, 24 de maio de 2000

Sr. Presidente,

No::; termos do art. 58 do Regimento Interno
desta Casa, comunico a V..Exa. que, em reunião
ordinárié, realizada hoje, esta Comissão aprovou,
unanimemente, o parecer favorável do Relator,
Deputado Hugo Biehl, ao Projeto de Lei nl!
1.477/9f'.

Sol;cito a V. Exa. autorizar a publicação do re
ferido projeto e do parecer a ele oferecido. - Respe
itosamente, - Gerson Peres, Presidente.

Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi

ciente.

Do Sr. Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
Presidente da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, nos seguintes termos:

Ofício nº 46212000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

OF. Nº 259-P/2000 - CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Presi-

Brasília, 19 de maio de 2000

Brasília, 19 de maio de 2000

Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer,

dente.

OF/L1D/Nº 217/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta
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destinada a apreciar e proferir parecer ao PL nº Do Sr. Deputado Gerson Peres, Presidente
4.579, de 1998, do Sr. Deputado Jacques Wagner e da Comissão de Agricultura e Política Rural, nos
outros, que "dispõe sobre o acesso a recursos ge- seguintes termos:
néticos e seus produtos derivados, a proteção ao
conhecimento tradicional a eles associados e dá
outras providências".

Atenciosamente, - João Herrmann Neto, Líder
do PPS.

Sr. Presidente,
Indico a V. Exa. o Deputado Agnaldo Muniz como

titular, para integrar a Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer ao PEC nº 308-A, de 1996,
da Sra. Deputada Jandira Feghali que "dá nova re
dação ao § 2º do art. 17 da Constituição Federal"
(acumulação de Emprego Público).

Atenciosamente, - João Herrmann Neto, Líder
do PPS.

Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

OF. L1D/Nº 218/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Sr. Presidente,

Indico a V. Exa. o Deputado Airton Cascavel
como titular, na vaga do PPS, em substituição ao De
pÍJtado Clementino Coelho, para integrar'à Comissão

-Especial -destinada a proferir parecer à' Proposta de
'Emenda à Constituição nº 76, de 1999, do Sr. Depu
tado Ubiratan Aguiar e outros, que "inclui, artigo. np
Ato das Disposições Con~titucionais Trans.i!órias". ",

Atenciosamente, - João Herrmann Neto, Lí-
der do PPS. ..,

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, 15 de maio de 2000

Sr. Presidente,

Encaminho a V. Exa., para as providências regi
mentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 3.251-A/97, apre
ciado por este órgão técnico, em 11 de maio do cor
rente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V: Exa:. protes
tes de elevada estima e distinta consideração. - Aten
cjosamente, - Ronaldo.Cezar Coelho, Presidente. "'. '

Publiqu&-se.
Em ',1º-6-00. - Michel ,Temer; Pr~~.i:

" dente.
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OF. Nº 289-P/2000 - CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasrlia, 17 de maio de 2000

Sr. Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao art. 58

do Regimento Interno, a apreciação por este órgão
técnico, em 16 de maio do corrente, dos Projetos de
Lei nº" 130-A/95 e~ 995/95, 1.046/95, 1.373/95,
1.926/96 e 2.403196, apensados.

Solicito a V. Exa. autorizar a publicação dos refe
ridos projetos e pareceres a eles oferecidos. - Cordi
almente, Ronaldo Cezar Coelho. Presidente..

Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. Nº 292-P/2000 - CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasflia, 17 de maio de 2000

Sr. Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao art. 58

do Regimento Interno, a apreciação por este órgão
técnico, em 16 de maio do corrente, do Projeto de Lei
nº 4.734/98.

Solicito a V. Exa. autorizara publicação do referi
do projeto e parecer a ele oferecido. - Cordialmente,
Ronaldo Cezar Coelho. Presidente.

Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

OF. Nº 293-P/2000 CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasrlia, 17 de maio de 2000

Sr. Presidente,

Encaminho a V. Exa., para as providências regi
mentais cabfveis, as Propostas de Emenda à Constitui
ção nºS 3, 6, 30, 45, 55, 69, 102, 114, 132, 140, 162,
178, 186, de 1999, e 216/00, apensadas, apreciadas
por este 'órgão técnico em 16 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa. protes
tos de elevada estima e distinta consideração. - Aten
ciosamente, Ronaldo Cezar Coelho. Presidente.

Publique-se.
Em 1l!-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Pedro Wilson. Presidente
da Comissão de Educação. Cultura e Desporto,
nos seguintes termos:

Otrcio nRP-095/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasrlia, 17 de maio de 2000

Sr. Presidente,

Comunico a V. Exa., em cumprimento ao dis
posto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprova
ção do Projeto de Lei nR434-A/95 - do Senado Fe
deral (PL.S nº 16/95) - que "torna obrigatória a men
ção do quesito 'cor' em documentos e procedimen
tos que especifica", para publicação da referida pro
posição l~ do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Pedro Wilson. Presidente.

Publique-se.
Em 1R-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

Ofrcio nº P-99/2000
A Sua E:{celência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Pr~~,idente da Câmara dos Deputado~.

Nesta

Brasflia, 17 de maio de 2QOO

Sr. Presidente,

Comunico a V. Exa., em cumprimento ao dis
posto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprova
ção do Projeto de Lei nº 2.174/99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcelos - que "institui o Dia do Hoteleiro, nas
condições que especifica", para publicação da referi-'
da proposição e do parecer a ela ofelecido.

Atenciosamente, - Pedro Wilson. Presidente.

Publiqúe-se.
Em 1l!-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.
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Offcio nº P-102l2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. F:,esldente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasília, 17 de maio de 2000

Sr. Presidente,

Comunico a V. Exa., em cumprimento ao dis- .
posto no artigo 58 do Regimento Interno, a apro
vação do Projeto de Lei nll 1.783/99 - do Sr. Wal
ter Pinheiro - que "dispõe sobre o acesso gratuito
ao serviço de Internet via rede de TV a cabo para
hospitais e postos de saúde da rede pública, esta
belecimentos de ensino de 1º e 22 graus da rede
pública, museus e bibliotecas públicas", para pu
blicação da referida proposição e do parecer a ela
oferecido.

Atenciosamente, - Pedro Wilson, Presidente.

Publlque-se.
Em 111-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado GUmar Machado, Presi
dente em exercrclo da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, nos seguintes termos:

Offcio nll P-084/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasflia, 10 de maio de 2000

Sr. Presidente,

Comunico a V. Exa., em cumprimento ao dis
posto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprova·
ção do Projeto de Lei nll 2.510/00. - do Sr. Alberto
Fraga - que "dispõe sobre a sede das Confedera
ções Desportivas amadoras e profissionais é dá ou
tras providências", para publicação da referida pro
posição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - GUmar Machado, Presi
dente em exercfcio.

Publlque-se.
Em 111-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Junho de 2000

Brasflia, 17 de maio de 2000

Sr. Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao diSposto

no art. 50 do Regimento Interno, a aprecia\,.&o pqr este
órgão técnico do Projeto de Lei n9 1.966··A/96. .

Solicito a V. Exa. autorizara public~ção do referi
do projeto e do respectivo parscer. ;..,. Atenciosamente,
- Cleuber Carneiro, Presidente.

Publique-se.
Em 12-6-00. -- MEcha' remer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado João Henrique, Pr~$identEl .

da Comissão Especial destinSlda a prof~rir pare
cer ao F'rojeto de Lei ne 1.6'15, 4~ 1999, dOI Poder
Executivo, que "dispõe sobre a criação da Agên.,
cia Nacional de Transportes, do Oepartamento
Nacional de Infra-Estrutura (ie Transportes,. rees-·
trutura n Setor Federal de Tran$pewte~1 e dá ou~

tras providências" (Agência NGiclomd de Trans-
portes) 110S seguintes termos: .

Offcio nº 79/99-Pres.
A Sua E~(celência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta .

Brasflia, 3\} de maiq qe 2000

Sr. Presidente•.
Na qualidade de Presidente da Comissão Espe

cial destinada a proferir parecer ao Projeto dé Lei ,,2
1.615/99, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a cri~

ação da Agência Nacional de Transportes, ÓO Depar
tamento Nacional de Infra.-Estrutur~ de Transportes,
reestrutura o Setor Federal· de Transportes. e dá ou..;
t~a$ providências'r, solicito aV. E~a ..~ prorrogação óç
prazo de funcionamento desta COl1lissâo'de 3~ -S-QO
até·o dia 30-6-00, tendo em vista anecessid~de d~ .
um prazo mais dilatado para aapreclação.clã htatériã~

Atenciosamente, .-: J,oão Henriq'.la, Presidente. .
_Defiro: Publiqüe-se.. ' >

Em '1º-06-00. ~ fl!jiéh~1 Temer, P.rel)í
dente.
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Ofício nº eO/99-Pres.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Brasrlia, 31 de maio de 2000

Sr. Presidente,
Tendo em vista as inúmeras reivindicações, tan

to dos membros desta Comissão como da sociedade
civil, solicito a V. Exa. a prorrogação por mais cinco
sessões, a partir de 1º-6-00 do prazo de apresenta
ção de emendas ao substitutivo oferecido ao Projeto
de Lei nº 1.615/99, que dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Transportes.

Certo de contar com o apoio de V. Exa., reitero
protestos de alta estima e distinta consideração. 
Atenciosamente, - Joio Henrique, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.
, Do Sr. Deputado'Agnelo Queiróz e outros,
nos seguintes termos:

Of.035/2000
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 1º de junho de 2000

Senhor Presidente,
Em conformidade com o art. 12, combinado com

art. 9º', § 1º do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, os Deputados Federais, membros do Bloco
Parlamentar formado'pelo Partido Socialista Brasil~i

ro - PSB e pelo Partido Comunista do Brasil- PCdoB,
escolhem o Deputado Sérgio Miranda (PCdoB) para
exercer a função de Líder do Bloco e os Deputados
Alexandre Cardoso (PSB), Djalma Paes (PSB), Aldo
Rebelo (PCdoB), José Antônio Almeida (PSB) e
Agnelo' Queiróz (PCdoB) para Vice-Líderes a partir
desta data. '

,Aproveitamos o ensejo para manifestar a Vossa
Excelência votos de estima e consideraç~o. - Agnelo
Queiróz, Aldo Rebelo, Haroldo Lima Inácio Arru
da, Jandira Feghali, Sérgio ,Mirand" Vanessa
Grazziotin, PCdoB.

.Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 1º-06-2000. Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Fernando Gabeira, nos se
guintes termos:

Of. nº 064/2000 - 51ª Legislatura
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta '

Brasília-DF, 26 de maio de 2000

Senhor Presidente, ,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 343, de 11 de

maio de .2000, venho por meio deste indicar o Depu
tado Agnaldo Muniz (PPSIRO), como titular, e o De
putado .João Herrmann Neto (PPS/SP), com su
plente, para integrar a Comissão Especial destina
da a apreciar e proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 77-A, de 1999, do Se
nhor Deputado Ubiratan Aguiar e outros, que "altera
a redaçiío do inciso 1 do art. 159 da Constituição
Federal" (programas de desenvolvimento científico
e tecnológico nas Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oest.~), e apensada.

Agradeço e coloco-me à disposição.
Atenciosamente, - Fernando Gabeira, Deputa

do Federal (PV/RJ).

Publique-se.
Em 1º-6-2000. Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Paulo Gouvêa, nos seguin
tes termos:

Ofício n!! 002/2000
Excelentíssimo Senhor
Deputad'J Michel Temer
Presiderote da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 1º de junho de 2000

Senhor Presidente
'Com meus cumprimentos, venho comunicar a Vos

sa Excel13ncia que 'nesta data estou reassumindo meu
mandato de Deputádo Federal, após afastamento para
exercer o cargo de Secretário de Estado do Desenvolvi
mento Econômico e Integração ao Mercosul.

Em anexo, encaminho cópia do ato de exonera
ção do cargo de Secretário - Ato nº 590, publicado no
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina do dia 30
de maio'de 2000'.

Publique-se. Afaste-se o respectivo
suplente a partir das 12h35min. Ao Senhor
Diretor-Geral.

Em 1!!-p-2000. - Michel Temer, Presi
dente.
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Oficio n!! 144/2000
Excelentfssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

, ,

Brasília; 31 de Maio de 2000

Senhor Presidente:
Nos termos do artigo, 56, inciso 11 e § 1", da

Constituição Federal combinado com os artigos 235,
inciso 11 e iii; e 236, § único, todos dõ RICO, requeiro a
Vossa Excelência licença para tratamento de saúde
por (três dias), a partir de 31/05/00 (trinta e um de
maio de dois mil), conforme atestado médico em ane-
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Do Sr. Deputado Rai'mundo Colombo, nos xo e, consecutivamente, a partir de seu término, Iicen-
seguintes termos: ' ça para tratar de interesse particular por (cento e vinte

dias), a partir de 03106100, totalizando 123 dias de
afastamento do mandato parlamentar.

Colho o ensejo para renovar protestos de eleva
da estima e consideração.

Atenciosamente, - Raimundo Colombo, Depu
:.t~do Federal, PFUSC.

Considere-se afastado a partir desta
data. Publique-se, nos termos do artigo 56,
inciso 11, e § 1", da CF dc artigos 235, inci
sos 11 e 111; e 236, § único, todos do RICO.
Ao Senhor Diretor-Geral.

Em1!!-6-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

ÀTESTADO MÉDICO

Atestiunos que o(a) Senhol"(a) Deputado(a) Federal

RAIMUNDO COLOMBO foi submet"ido(a) a avaliação m.édica

nesta data, e cQDclufrnos que o(a) mesIno(a) deverá afastar-se de,

suas atividades ~abituais pelo período d., 03(três) dias, a partir do

dia 31/05/00, çom.o determina o art. 235, combinado cOtn o

parágrafo único do art. 236 do Regimento Interno da Câm.ara dos

Deputados e,'o § 4°, do art. 4°, do Decreto Legislativo n° 07 de 1995.

Brasília, 31 de maio 2000.



Sr. Presidente,

Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, a retira
da de minha assinatura aposta ao Projeto de Reso
lução nº 89/00, que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar desvios e irregu
laridadef; nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a V. Exa. manifesta
ções de apreço.

Re:;peitosamente, - Antonio Jorge.

Defiro. Publique~se.

Em 19-6-00. - Michel Temer, .Presi
dente.

Do Sr. Deputado Ayrton Xerez, nos seguin
tes termos:

REQUERIMENTO

I Sr. Presidente,

Requeiro, na forma do § 411 do art. 102 .do- Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, a· retira
da de minha assinatura aposta ao Projeto de Reso
lução nº 89/00, que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar desvios e irregu
laridades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a V. Exa. manifesta
ções de apreço.

Respeitosamente, ::- Ayrton Xerez.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer,' Presi

dente.

BrasrHa, 25 de maio,de.2000

Excelentfssimo Senhor,
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Do Sr. Deputado Roberto Argenta, nos seguin- Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a V.
tis tennos: Exa. com o objetivo de indicar, de acordo com o prin-

cípio da proporcionalidade partidária, como membro
Oncio nº 164/00 titular da Comissão Especial, destinada a apreciar e
Exmll Sr. proferir parecer ao Projeto de Lei nll 203, de 1991, do
Deputado Michel Temer Senado Federal, o Sr. Deputado Rubens Furlan.
MO. Presidente da Câmara dos Deputados Sendo o que me apresentava para o momento,
Nesta colho a oportunidade para reiterar os meus protestos

Brasflia, 25 de maio de 2000 de elevada consiâeraçãó'sdistintõ àpreço:-
Excelentrssimo Senhor, Respeitosamente, - Roberto Argenta.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a V. Publique-se.
Exa. com o objetivo de indicar, de acordo com o prin- Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi-
crpio da proporcionalidade partidária, como membro dente.
suplente da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nll 54-A, de 1999, o Sr. Deputado Luiz Do Senhor Deputado Antonio Jorge, nos
Antônio Fleury. seguintes termos:

Sendo o que me apresentava para o momento, REQUERIMENTO
colho a oportunidade para reiterar os meus protestos
de elevada consideração e distinto apreço.

Respeitosamente, - Roberto Argenta.

Publlque-se.
Em 111-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

Ofrcio nll 165/00
ExmllSr.
Deputado Michel Temer
MO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasflia, 25 de maio de 2000

Excelentrssimo Senhor,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a V.

Exa. com o objetivo de indicar, de acordo com o prin
crpio da proporcionalidade partidária, como membro
titular da Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à PEC nll 54-A, de 1999, o Sr. Deputado Duflio
Pisaneschi.

Sendo o que me apresentava para o momento,
colho a oportunidade para reiterar os meus.protestos
de elevada considerãção e distinto apreço.

Respeitosamente, - Roberto Argenta;, ,

.Publlque-se. _
Em 111-6-00. - MlcherTeme.r.•. Presi-

dente.

Oficio nll 168/00
ExmllSr.
Deputado MLcbel fémer
.M,o-: Presidente da Câmara dos Deputado$,;
NeEfta



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29439

Do Sr. D~putado Carlos Dunga, nos seguin
testermos:

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
. ._deJTlinha assinatura aposta ao Projeto de Resolução

nQ 89/00, que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aRlicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a V. Exa. manifesta
ções de apreço.

Respeitosamente, - Carlos Dunga.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Hélio Costa, nos seguintes
termos:

Sr. Presidente,
Considerando que o presente projeto de resolu

ção não atende ao objetivo original de investigar pro
fundamente a "caixa-preta" do BNDES na gestão dos
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,
requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de mi
nha assinatura aposta ao Projeto de Resolução nº
89/00, que "institui Comissão Parlamentar de Inquéri
to destinada a investigar desvios e irregularidades
nas aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador(FAT)".

Na oportulilidade, renovo a V. Exa. manifesta
ções de apreço;8 consideração.

Respeitos,amente, - Hélio Costa, Vice-Líder do
PMDB.

Defiro. Publiqu~-se.
Em 1º-6-00. -'Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado João Magalhães, nos se-
guintes termos: '

REQUERI,MENTO

Sr. Presidente,
Requeiro, na forma do';§ 4º do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nll 89/00, que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito ,destinada a investigar desvios e irregulari-

dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a V. Exa. manifesta
ções de apreço.

Respeitosamente, - João Magalhães, Deputa
do Federal - (PMDBIMG)

Defiro. Publique-se.
. Em--1 g,,6.,{)O~ ..,,-Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Júlio Delgado, nos seguin
testermos:

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,

Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, a retira
da de minha assinatura aposta ao Projeto de Reso
lução nº 89/00, que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar desvios e irregu
laridade~) nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a V. Exa. manifesta
ções de apreço.

ReBpeitosamente, - Júlio Delgado.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Senhor Deputado Juquinha, nos seguin
testermos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Juquinha)

Requer retirada de assinatura apos
ta ao Projeto de Resolução nll 89/00.

Sr. Presidente,
R~~ueiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regi

mertto Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nº 89/00, que "institui Comissão Parlamentar de
Inqu~.rito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Ampáro ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a V. Exa. manifesta
çÕ,es ,de apreço.

. Sala de Sessões, 1º de junho de 2000. - Depu
t~d.o J,u~nJinha.

, Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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Do Sr. Deputado Pedro Canedo, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Pedro Canedo)

Requer retirada de assinatura apos
ta ao projeto de resolução nll 89/00.

Sr. Presidente,
Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nº 89/00, que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT}".

Na oportunidade, renovo a V. Exa. manifesta
ções de apreço.

Sala de Sessões, 1º de junho de 2000. - Depu
tado Pedro Canedo.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Renildo Leal, nos seguin
tes termos:

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nº 89/00, que "institui Comissão- Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT}".

Na oportunidade, renovo a V. Exa. manifesta
ções de apreço.

Respeitosamente, Renildo Leal.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-S-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Da Sra. Deputada Teima de Souza e outros,
nos seguintes termos:

REQUERIMENTO NII
(Da Sra. Teima de Sousa e outros)

Requer prorrogação de prazo para
entrega de emendas.

Sr. Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, prorroga
ção do prazo para recebimento de emendas ao subs
titutivo do PL nº 1.615/99, de 2-9-99, pelo prazo de
cinco sessões.

Sala de Sessões, 31 de maio de 2000. - Deput
do Teima de Souza (PTSP), - Valdeci Oliveira, Air
ton Cascavel, Carlos Santana, Ari Kara, Alberto
Goldman, Wellington Dias, João Coser, Luiz Sér
gio, Affonso Camargo, Pedro Celso.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-S-OO. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Eni Voltolini, nos seguin
testermos:

ExmºSr.
DeputadJ Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasflia, 1º de junho de 2000

Sr. Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, tenho o pra
zer de comunicar-lhe que, a partir desta'data, estou
reassumindo meu mandato de Deputado Federal
pelo Estado de Santa Catarina, eleito pela coligação
PPB/PFL

Encaminho em anexo, cópia de ato do Exmº Sr.
Governador de Santa Catarina, contendo minha exo
neração do cargo de Secretário Estadual de Saúde.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço.

Registre-se, atribuindo-se falta de
~lO-5-00 a 31-5-00, em face da exoneração
do cargo de Secretário de Estado ter ocorri
do em 30-5-00. Publique-se. Ao Sr. Dire
tor-GeraI.

Em 1º-S-OO. - Michel Temer, Presi
dente.

ESTADO DE SÀNTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ATO Nº 586, de 29-5-00

CONCEDER EXONERAÇÃO, de acordo com o
art. 71 , inciso VI da Constituição do Estado de Santa
Catarina, a ENI JOSÉ VOLTOLlNI, matrícula n2

277.888-2-01, do cargo de Secretário de Estado da
Saúde, a partir de 30-5-00. - Esperidião Amln HeIou
Filho, Governador do Estado.
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..............................................................
V-multa de:
a) R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) a

R$100.000,00 (cem mil reais), para os res
ponsáveis pela fabricação do produto, pelos
periódicos, pelas empresas de aviação, pe
las empresas de transporte coletivo, pelas
agências de publicidade e pelas emissoras
de rádio e televisão;

b) R$5.000,00 (cinco mil reais) a
R$20.000,00 (vinte mil reais), nos demais
casos, cobrada em dobro, em triplo e assim
sucessivamente, na reincidência;

VI - suspensão diária, até o máximo
de trinta dias, da programação das emisso
ras de rádio e televisão, por tempo igual ao
de duração da propaganda e no mesmo ho
rário em que foi veiculada.

PROJETO DE. LEI N!! 3.156, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 748/00

Dá nova redação a dispositivos da
Lei n!! 9.294, de 15 de julho de 1996, que
dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros, be
bidas alcoólicas, medicamentos, terapias
f! defensivos agrícolas.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.846,
de 1994.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3º A propaganda, comercial dos
produtos referidos no artigo anterior só po
derá ser efetuada por intermédio de pôste
res, painéis e cartazes internos.

"Art.9º .................................................

§ 3º As embalagens, exceto se desti
nadas à exportação, os pôsteres, painéis e
cartazes intemos, que façam difusão ou pro
p'aganda dos produtos referidos no art. 2º
conterão a advertência mencionada no pa
rágrafo anterior.

,..............................................................
§ 5º Nos pôsteres, painéis e cartazes

internos, as cláusulas de advertência a que
se refere o § 2º deste artigo serão seqüenci
almente usadas, de forma simultânea ou ro
tativa, nesta última hipótese variando no
máximo a cada cinco meses, devendo ser
escritas de forma legível e ostensiva." (NR)

"Art. 3º-A. É proibida a propaganda, a
venda e a distribuição de amostra grátis e
brindes de produtos de tabaco, pelo corre
io." (NR)

"Art. 3º-B. São proibidas a realização
de visitas promocionais e a distribuição de
produtos de tabaco, em estabelecimentos,
locais e ambientes públicos." (NR)

"Art. 5º Fica proibido o patrocínio de
atividades culturais e ésportivas por parte
de marcas ou irldústrias fabricantes dos pro
dutos referidos no art: 2$!~' .

Parágrafo único. A proibição deste arti
go aplica-se à propaganda estática'existen
te em estádios, veículos de'competição e lo
cais similares"'.{NR)

§ 3º Consideram-se infratores, para os
ufeitos desta lei, os estabelecimentos co
merciais e industriais, os dirigentes das em
presas de aviação, os dirigentes de empre
sas de transporte coletivo, os dirigentes de
entidades e órgãos públicos, os usuários de
tabaco e seus derivados, os fabricantes do
produto, os responsáveis pela peça publici
tária e pelo veículo de comunicação utiliza
do.

§ 4º As penalidades previstas neste
artigo, em decorrência do disposto no inciso
IV, alínea b, do art. 18 da Lei nQ 8.080, de
.; 9 de setembro de 1990, serão aplicadas
pelas autoridades sanitárias dos municípios,
na forma e sem prejuízo, no que couber, do
disposto no inciso XXIX do art. 10 da Lei nll

·U.437, de '20 de agosto de 1977, ressalva
das as de competência exclusiva:

I '- do órgão de' regulamentação da
aviaç~o civil do Ministério da Defesa, em re
lação/ a infrações verificadas no interior de
aerorlaves;

11 - do órgãe;> de vigilância sanitária do
Ministério 'da Saúd~,' inclusive as aplicáveis
às agênciás' de publicidade, responsáveis
P.Qr. propaganda de·âmbito nacional;

111 - do órgão do Ministério das Comu
nicações, responsável pela fiscalização das
emissoras de rádio e televisão;
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IV - do órgão de regulamentação de
transportes do Ministério dos Transportes,
em relação a infrações ocorridas no interior
de transportes rodoviários, ferroviários e
aquaviários de passageiros." (NR)

"Art. 9!!-A. Constitui crime vender pro
dutos de tabaco a menores de dezoito
anos.

Pena: Prestação de trabalho social,
comunitário ou de interesse público, de
seis meses a três anos.

Parágrafo único. Alternativa ou cu
mulativamente, o juiz poderá aplicar a
pena da suspensão da atividade comerci
ai, por período não superior a seis meses.·
(NR)

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Fica revogado o inciso VJ do § 1!! do art.
3!! da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996.

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

....................................................................................
TfTULO 111

Da Organização do Estado

....................................................................................
CAPfTULO 11

Da União

....................................................................................
Art. 23. É competência comum da União, dos es

tados, do Distrito Federal e dos municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e

das instituições democráticas e conservar o patrimô
nio público;

11 - cuidar da saúde e assistência públiêa, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de defi
ciência;.

111 - proteger os documentos, as obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural', os monu
mentos, as paisagens naturais notáveis e·os sítios ar
queológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a desca
racterização de obras de arte e de outros bens de va
lor histórico, artístico ou cultural;

V- proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência;

VI- proteger o meio ambiente e combater a po
luição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII- fomentar a produção agropecuária e orga

nizar o abastecimento alimentar;
IX - promover programas de construção de mo

radias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores
de marginalização, promovendo a integração social
dos seto:es desfavorecidos;

XI .- registrar, acompanhar e fiscalizar as con
cessões de direitos de pesquisa e exploração de re
cursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educa
ção para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Lei complementar fixará nor~

mas para a cooperação entre a União e os estados, o
Distrito Federal e os municfpios, tendo em vista o
equilíbric.. do deserJvolvimento e do bem-estar em âm
bito nacional.

Art. 24. Compete à União, aos estados e ao Dis
trito Fedl}rallegislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômi,~o e urbanfstico;

11- orçamento;
111 •. juntas comerciais;
IV -- custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI .- florestas, caça, pesca, fauna, conserva

ção da natureza, defesa do solo e dos recursos na
turais, proteção do meio ambiente e controle da po
luição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambi
ente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artfsti
co, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino e desporto;
X - criação, funcionamento e processo do juiza

do de pequenas causas;
XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da

saúde;
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XIII - assistência jurídica e defensoria pú
blica;

XIV - proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência;

XV - proteção à infância e à juventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres

das polícias civis.

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a
competência 'da União Iimitar-se-á a estabelecer
normas gerais. '

§ 2º A competência da União para legislar so
bre normas gerais não exclui a competência suple
mentar dos estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gera
is, os estados exercerão a competência legislativa
plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 42 A superveniência de lei federal sobre nor
mas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no
que lhe for contrário.

. TíTULO IV
D~,prganização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de
lei de iniciativa-do Presidente da República, do Su-
premo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores"
terão início na-Câmara dos Deputados.

§ 1ºO Presidente da República peiderá solici
tar urgência para apreciação de projetos .de sUa
iniciativa. . ".--

§ 2º Se, no caso do parágrafo anterior: a Câ- '
mara dos Deputados e o Senadd:'Federal não se
manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até
quarenta e cinco dias, sobre a prôposição, será esta'
incluída na ordem do dia, sobrestéii1do~se a delibe
ração:Quanto aos demais assuntos, para quese ulti
me a votação.

§ 3º A apreciação das emendas do Senado
Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no
prazo de dez dias, observado quanto ao mais o dis
posto no parágrafo anterior.

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos perío
dos de recesso do Congresso Nacional, nem se
aplicam aos projetos de código.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

•••••••• ~ •••• I •••• I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO \I
Da Saúde

Art, 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, Harantido mediante políticas sociais e econô
micas qlle visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e re
cuperaçiío.

Art. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete,
além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produ
tos e substâncias de interesse para a saúde e partici
par da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

" - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemieJlógica, bem como as de saúde do trabalha
dor;

JJI -- ordenar a formação de recursos humanos
na área de saúde;

IV ,- participar da formulação da política e da
exepução das ações de saneamento básico;

V - incrementar em sua área de atuação o de
senvolvimento cient(fico e tecnológico;

'- VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compre
endido o controle de seu teor nutricional, bem como
bebidas.a águas para consumo humano;

' .. 'VII- participar do controle e'fiscalização da pro- '
dução, transporte, guarda e utilização de substâncias'
e produtos, psicoativos,· tóxicos e radioativos;

" VIII - éolaborar na proteção dó meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho.
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CAPfTULO VI
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de de
fendê-lo e preservá-lo para as presentes e faturas ge
rações.

§ 1I! Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológi
cos essenciais e prover o manejo ecológico das espé

- --cies e ecossistemas; -
11 - preservar a diversidade e a integridade do

patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material ge
nético;

111- definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem es
pecialmente protegidos, sendo a alteração e a su
pressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade
dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de signi
ficativa degradação do meio ambiente, estudo prévio
de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente;

VI - promover à educação ambiental em todos
os níveis de ensino ea conscientização pública paraa
preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, veda?as, n_a for
ma da lei, as práticas que coloquem em risco sua fun
ção ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade.

§ 21! Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degra"dado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão públi-
co competente, na forma da lei. .

§ 31! As condutas eatividades considera'das' lesi
vas ao meio ambiente sujeitarão os infratores; pesso
as físicas'ou jurídicas; asanções penais e administra
tivas, independenteménte da'obrigação'de répàrat os
danos causados.

. § 41! A' F-I~resta Amazônica brasileira: -a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utili-

I

zação far-se-á, na forma da lei, dentro-de condições
que assegurem a preservação do ilí'àio ambiente, in
clusive quanto ao uso dos recursos'naturais.

§ 51! São indisponíveis as terras devolutas ou ar
recadadas pelos estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossis,temas naturais.

".................................................... ~.~J.,.:.•.......................
. _ .

I ; ~'. r,1 ,

LEI NI! 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe Sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fum!9-ero!h.-be

-bidas-alcffôliCas, medícamentos, terapias
e defensivos agrícolas, no's termos do §
4!! do art. 220 da Constituição Federal.

O Presidente da República:
Faç:o saber que o Congresso"Nàéional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
.............1 .

Art. 31! A propaganda comercial.qos produtos re
feridos no artigo anterior somente será permitida nas
emissQras de rádio e televisão no-horário compreen
dido'!entre as vinte e uma e as seis,horas.

§ 1'l A propaganda comercial dos produtos refe
ridqs neste artigo deverá ajustar-se"'aos seguintes
princfpios:

I - não sugerir o consumo exagerado ou irres
ponsável, nem a indução ao bem-estar ou saúde, ou
fazer associação acelebrações cfvicas ou religiosas;

11 - não induzir as pessoas ao consumo, atribu
indo aos produtos propriedades calmantes ou estimu

. lantes, que reduzam afadiga-ou a tensão, ou qualquer
efeito similar; ,

111 -~ não associar idéias ou imàgens de maior
êxito na sexualidade das pessoas, insinuando o au
mento da virilidade ou feminilidade :ce pessoas fu
mantes;

,.,.IV ~~ não associar o uso do produto à prática de
. esportes ~9límpicos, nen:t sygerir ou.induzir seu con

sumo em locais ou situações perigosas ou ilegais;
V - não e~pregar .irt:l,,~rativos que induzam di

retamente ao consumo; -
, VI- não ihblulr, 'n~' radiodifusão.de sons ou de- ".. . J' ..':'l~r 1 ... ·:~í . !...I, _ "'"

sons e Imagens/.a. pªrtlclpaçao de c~lanças ou ado-
lescànt~s, ,nem áele~ dirjaif~se. ., . ...... ,'

§ 2!! A propaganda conterá, nos meios,-de co
municação e em função de suas características, ad
ve~~n~i~ 'e,~érif~(~!Ou fâ,'M~a sobre eiS mal~!~riOS do
fumo, por meio oas seguJntes fras.es, uSAAas se
qüencialmente; 'de formt simultâri~a ou

J
rotativa,
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nesta última hipótese devendo variar no máximo a
cada cinco meses, tódas precedidas da afirmação
"O Ministério,di! Saúde Adverte":

I - fumar pode causar doençás ,do coração e
derrame cerebral; ,

11 - fumár pode causar câncer do pulmão,
bronquite crônica e enfisema pu!monar; ,

111 - fumar durante, a gravidez pode prejudicar
o ?ebê;

IV - quem fuma adoece mais de úlcera do es
tômago;

V - e~ite fumar l1,a' presença de crianças;
, ,

VI - furnar provoca .diversos males à sua saú-
de.

§ 3!! As embalagens, exceto' se destinadas·à
exportação, os pôsteres, painéis 'ou cartazes, jornais
e revistas que façam difusão' ou propaganda dos
produtos referidos no art.'22 conterão a advertência
mencionada:fiO parágrafo an~erior., . ,

§ 4!! Nas elJ'lbalagen$, as. cláu~ulas de adv~r

tência a que se refere o § 2!! d~st$ artigo, serão se
qüencialmente usadas, de forma simultânea ou ro
tativa, nesta ~Itima hipótese'devendo variar, no má
ximo a cada cinco meses, inser.ida~, de forma legí
vel e ostensivamente destacada, em uma das late
rais dos maços, carteiras ou pacotes que sejam ha
bitualmente comercializados diretamente ao consu-
midor. . .

§ 5!! Nos pôsteres, painéis, cartazes, jornais e
revistas, as cláusulas de advertência a que se refere
o' § 22 deste artigo serão seqüencialmente usadas,
de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipóte
se variando no máximo a cada cinco ,meses, deven
do ser escritas de forma'legível e ostensiva.

Art. 4!! Somente será permitida a propaganda
comercial de' bebidas alcoólicas nas' emisso'ras de
rádio e televisãó entre as vinte 'e'uma e as seis ho-..' .
raso

§ 19 A' propaganda de que. trata,éste ,artigo
não poderá a~soqiar_o produ~o ao esporte olfmpico
ou de competição, ao desempenho saudável de
qualquer a~ividade, à' condução de veículos -e a
imagens ou idéias:de' maior' êxitó ou, séxúalidade
das pessoas. ' ,

§ 22 Os rótulos das embalagensI de bebidas al
coólicas conterão ad~ertência nos seguirltes,termos:
"Evite'o Consumo Excessivo' de Álcool":

1 '

Art. 59 As chamadas e caracterizações de pa
trocínio dos produtos indicados nos arts. 29 e 49

para eventos alheios à programação normal ou roti
neira das emissoras de rádio e televisão, poderão
ser feitas em qualquer horário, desde que identifica
das apenas com a marca ou slogan do produto,
sem recomendação do seu consumo.

§ 19 As restrições deste artigo aplicam-se à
propaganda estática existente em estádios, veículos
de competição e locais similares.

§ 29 Nas condições do caput, as chamadas e
caracterizações de patrocínio dos produtos estarão
íiberados da exigência do'§ 29 do art. 39 desta lei.

Art. 69 É vedada a utilização de trajes esporti
vos, relativamente a esportes olímpicos, para veicu
lar a propaganda dos produtos de que trata esta lei.

Art. 79 A propaganda de medicamentos

~rt. 99 Aplicam-se aos infratores desta lei, sem
prejuízo de outras penalidades previstas na legisla
ção em vigor, especialmente no Código de Defesa
~o'Cons:Jmidor, as seguintes sanções:

I - aQvertência;

11 _. suspensão, no veículo de divulgação da
publicidade, de qualquer outra propaganda do pro
duto, por prazo de até trinta dias;

111 - obrigatoriedade de veiculação de retifica
ção ou esclarecimento para compensar propaganda
distorcida ou de má-fé;

IV - apreensão do produto;

V - multa de R$1.41 0,00 (um mil, quatrocentos
e dez reilis) a R$7.250,00 (sete mil, duzentos e cin
qüenta r~ais), cobrada em dobro, em triplo e assim
sucessivamente, na reincidência.

§ 1!l As sanções previstas neste artigo poderão
ser aplicadas gradativamente e, na reincidência, cu
mulativamente, de acordo com as especificidades
do infrator.

§ 22,Em qualquer caso, a peça publicitária fica
definitivamente vetada.

§ 3!l Consideram-se infratores, para efeitos'des
te artigo, os responsáveis pelo produto, pela peça pu
blicitária e pelo veíçulo de comunicação utilizado. ,

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei
~o, prazo máximo de sessenta dias de sua publicação.

·Vlde Medida Provisória n9 2.000-16, de 11-5~00.

.' •• 1, ••••• Ii 11 ••• " •••••••• Ii 11 ...... 11 ••••••• ~ ••••••••••••••• 1, •••• 1,. 11 ••••••••••••
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MEDIDA PROVISÓRIA N!2 2.000-16, DE
11 DE MAIO DE 2000

Altera dispositivos da Lei n2 9.782,
de 26 de janeiro de 1999, que define o
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
cria a Agência Nacional de Vigilância Sa
nitária e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:

Art 72 Os arts. 2º e 3º da Lei nº 9.294, de 15 de
julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art.2º .

2º É vedado o uso dos produtos men
cionados no caput nas aeronaves e veícu
los de transporte coletivo." (NR)

"Art.3º .

2º A propaganda conterá, nos meios
de comunicação e em função de suas ca
racterísticas, advertência, sempre que pos
sível falada e escrita, sobre os malefícios do
fumo, bebidas alcoólicas, medicamentos, te
rapias e defensivos agrícolas, segundo fra
ses estabelecidas pelo Ministério da Saúde,
usadas seqüencialmente, de forma simultâ
nea ou rotativa.

6º A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, para impedir a veiculação de pro
paganda enganosa de produtos e serviços
submetidos ao seu controle, poderá exigir
apresentação prévia de cópias das peças
publicitárias referentes a esses produtos e
serviços. conforme regulamento aprovado
pela sua Diretoria Colegiada." (NR)

Art 8º Os arts. 3º e 57 da Lei nº 6.360, de 23
de setembro de 1976, alterados pelo art. Iº da Lei nº
9.787, de 10 de fevereiro de 1999, passam a vigorar
com a seguinte redação:

MENSAGEM N2 748

Senhores membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição
Federal, submeto à elevada deliberação de V.

Exas., acompanhado de Exposição de Motivos do
Sr. Ministro de Estado da Saúde, o texto do projeto
de lei que "dá nova redação a dispositivos da Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí
genos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas".

Brasília, 30 de maio de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº048/GM

Em 25 de "maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa

Excelência o incluso projeto de lei, com o objetivo de
introduzir modificações na Lei nº 9.294, de 15 de julho
de 1996\ que "dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumfgenos, bebidas alcoóli
cas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas e
dá outral; providências".

Dados coletados por este Ministério indicam
um crescente aumento da incidência de doenças
decorrer:tes do consumo prolongado de bebidas al
coólicas e de tabaco e seus derivados, cuja inicia
ção vem ocorrendo já na adolescência, por indução
da propaganda indiscriminada.

Em razão desse quadro, impõe-se ao Estado a
adoção de medidas que se revelem eficazes no
combate ao tabagismo e ao alcoolismo, com ênfase
para as restrições às formas indutoras do consumo
de tabaco e de bebidas. Nesse sentido, as medidas
preconizadas pela Lei nº 9.294, de 15 de julho de
1996, revelaram-se insuficientes para inibir adequa
damente tal consur;no. Impõe-se, por conseguinte, a
revisão dessa lei, n'p intuito de levá-Ia à sua voca
ção natural de serVir aos propósitos de uma signifi
cativa queda dos índices de consumo dessas subs
tâncias, melhorando o perfil de saúde da população
e reduzindo os custos do SUS.

As alterações propostas vão na linha de esta
belecer maior inibição à divulgação desses produ
tos, seja pela limitação dos veículos autorizados a
veicular propaganda de produtos fumígenos, seja
pela imposição de penalidades com maior poder de
intimidação.

Apesar das advertências nas programações
das emissoras de televisão, impróprias para certa
faixa etária, forçoso é reconhecer que elas, ainda
assim, são assistidas por menores de idade, jüsta-
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"Art. 230. O deputado que se afastar
do exercício do mandato para ser investido
em cargo referido no inciso I do caput do
art. 56 da Constituição Federal, fará comuni
cação escrita à Casa, bem como ao reassu
mir o lugar.

§ 1ºAo comunicar o seu afastamento,
o deputado apresentará o ato de nomeação
fJ o termo de posse.

§ 29 Ao reassumir o lugar, o deputado
apresentará o ato de exoneração.

§ 39 É de trinta dias o prazo para o de
putado reassumir o exercício do mandato,
quando exonerado de cargo a que se refere
() caput, sob pena de sua omissão tipificar
falta de decoro parlamentar.

§ 49 Enquanto não for feita a comu
nicação a que se refere o § 29 , o suplente
em exercício participará normalmente dos
debates e das votações.

Art. 244 .
§ 29 .

IV - não reassumir, em trinta dias, o
exercício do mandato, na hip6tese de exo
neração de cargo previsto no inciso I do
caput do art. 56 da Constituição Federal.·
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mente o público-alvo da propaganda de bebidas e tiva a projeto de lei que "dá nova redação a dispositi-
de tabaco. vos da Lei n9 9.294, de 15 de julho de 1996, que dis-

Assim, a proibição de sua veiculação nessas põe sobre as restrições ao uso e à propaganda de
emissoras virá eliminar o seu poder de indução, es- produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamen

tos, ttlrapias e defensivos agrícolas".pecialmente em relação aos jovens, ainda em pro-
cesso de formação. Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da

Casa Civil da Presidência da República.
Em reforço a essas medidas, cumpre estabele-

cer penalidades mais severas para que a lei venha PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 93, DE 2000
a ter o necessário poder de coerção, de modo a pro- (Da Mesa Diretora)
duzir os efeitos esperados e que justificaram a ne- Altera o Regimento Interno para
cessidade de sua elaboração, sem os quais não te- dispor sobre a reassunção de mandato
ria sentido al~um. de quem ocupava cargo previsto no art.

De capital importância para o êxito de tais me- 56, Inciso I do caput, da Constituição
didas é a clara definição dos órgãos e autoridades Federal.
responsáveis pela aplicação das penalidades, sem (À Comissão de Constituição e Justiça
dúvida, uma lamentável lacuna da Lei n9 9.294, de e de Redação.)

1996, responsável pela impunidade verificada, posto A Câmara dos Deputados resolve:
que a validade dos atos administrativos pressupõe
agente capaz para praticá-los. Art. 19 O Regimento Intemo da Câmara dos

A par de competências já definidas em outra le- Deputados, promulgado pela Resolução n9 17, de
gislação, a remissão a elas evidenciou-se imprescindí- 1972, passa a vigorar com nova redação para o art.
vel, não s6 para estabelecer a responsabilidade admi- 230 e com o acréscimo de inciso IV ao § 29 do art.
nistrativa pela imposição das penalidades, como para 244:
dar legitimidade aos atos havidos com tal propósito.

A iniciativa agasalha-se em disposições consti
tucionais que remetem à responsabilidade do Estado
a redução dos riscos de doença, inegavelmente pre
sentes no tabagismo e no alcoolismo, bem como o
combate à poluição em qualquer de suas formas e o
controle do emprego de substâncias que comprome
tam a qualidade de vida, com o reconhecimento de
competência à União para legislar sobre proteção e
defesa da saúde (CF, arts. 23, 11 e VI; 24, XII; 196; 200,
I, 11 e VII; e 225, V). _

São esses os fundamentos com que manifesto
a expectativa de acolhimento da proposta por Vossa
Excelência, para efeito de seu encaminhamento à
apreciação soberana do Congresso Nacional. i

Respeitosamente, - José Serra, Ministro de
Estado da Saúde.

Aviso n9 911 - Casa Civil
A S. Exa. o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Em 30 de· maio de 2000

Senhor Primeiro Secretário,
'Encaminho a essà Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo Senhor Presidente da República rela-
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Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala de Reuniões, 30 de maio de 2000. - Michel
Temer, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATiVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
1988

....................................................................................
TfTULO IV

Da Organização dos Poderes

CAPfTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO V
Dos Deputados e dos Senadores

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou
Senador:

I - investido no cargo de Ministro de Estado,
Governador de Território, Secretário de Estado,
do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de
Capital ou chefe de missão diplomática temporá
ria;

11 - licenciado pela respectiva Casa por motivo
de doença, ou para tratar, sem remuneração, de in
teresse particular, desde que, neste caso, o afasta
mento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão
legislativa.

§ 1º O suplente será convocado nos casos de
vaga, de investidura em funções previstas neste arti
go ou de licença sl,lperior a cento e vinte dias.

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente,
far-se-á eleição para preenchê-Ia se faltarem mais
de quinze meses para o término do mandato.

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou
Senador poderá optar pela remuneração do man
dato.
......................................................................................

~REGIMENTO lNTEÂNO
, .. ' DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
I' 1 .'

RESOLUÇÃO NR 1~, DE 1989

Aprova, o Regimento Interno da Ci
mara dos Deputados. '

....................................................................................
TfTULO VII

Dos ~p~tados

, CAPrTULOI
Do Exercfcio do Mandato

Art. 230. O Deputado que se afastar'do exercCcio
do manclato, para ser investido rios cargos referidos
no'inciso I do art. 56 da Cónstituição Federal, deverá
fazer comunicação escrit~ à Casa, bem como ao re
assumir o lugar.
......................................" .

CAPrTlJLOV
Do Decoro Parlamentar

Art 244. O Deputado que descumprir os deve
res inerentes a seu mandato, ou praticar ato que afete
a sua di~lnidade, estará sujeito ao processo e às me
didas diBciplinares previstas neste Regimento e no
Código de Ética e Decoro Parlamentar, que poderá
definir outras infrações e penalidades, além das se
guir:'ltes:

17 censura;
" - perda temporária do. exercrcio do mandato,

não excE·dente de trinta dias; .
I1I '_o perda do 'mandato.

. § 1li Considera-se atentatório do decoro parla
mentar lISar, em discurso ou proposição, de expres
s'ões qUE- configurem crimes .contra a honra ou conte
nham incitamento à prática de ,crimes.

§ 2'2 é incompatrvel com o decoro parlamentar: .
1- \) abuso das prerrogativas constitucionais as

seguradus a membro do Congresso Nacional;

11- a per~epção de vantagens'indevidas;
111 - a prática de irregularidades 'graves no de

sempenho do mandato ou "dê encargos dele decor-
rentes. ' .. "

Art. 245.!, cerisUra será verbal ou'escrita.
§ 1li A censura verbal será aplicada em sessão.' . " "

pelo Presidente da Câmara ou de Comissão, n9 âm-
bito desta, ou por quem o substituir, quando não éaiba'
penalidade mais grave, ao Deputado que: I
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I - inobseÍ1Í?"', salvo motivo justificado, os deve
res inerentes ao mandato ou os preceitos do Regi
mento Interno; "'".

11 - praticar atos que infrinjam as regras de boa
conduta nas dependências da Casa;

111- perturbar a ordem das sessões da Câmara
ou das reuniões' de Comissão.

.~_g~ A censura escrita será imposta pela M~s~,_

se outra cominação mais grave não couber, ao Depu
tado que:

I - usar, em discurso ou proposição, de expres
sões atentatôrias do decoro parlamentar;

11- praticar Qfensas físicas ou morais no edifício
da Câmara ou d~sacata'r, por atos ou palavras, outro
parlamentar, a.Mesa ou Comissão, ou os respectivos
Presidentes.

.....................................................................................
A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Se

nhores Deputados Michel Temer, Presidente, Herácli
to Fortes, 1º Vice-Presidente (Relator), Severino Ca
valcanti, 2º Vice-presidente, Ubiratan Aguiar, 19 Se
cretário, Nelson Trad, 2º Secretário, Jaques Wagner,
3º Secretário, e"iEfraim Morais, 4º Secretário, resol
veu apresentar' Cf Projeto' de Resolução nº 93, de
2000, que altera: o Regimento Interno para dispor so
bre a reassunção'de mandato de quem ocupava car
go previsto no art-56, inciso I do caput, da Constitui
ção Federal. .'i

Sala de Reuniões, 30 de maio de 2000. - Michel
- Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan' Aguiar) - Finda
a leitura do expediente, passa-se às .

,

IV - BREVES COMUNICAÇÕES
.).;; , Ij~ •

Concedo .a palavra '.~o Sr. Deputado 'Antonio
Cambraia. ";-.~ I.,'

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (Bloco/PSr;:>B-CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) .:.:. Sr.' Presidente,
Sras. e Srs. Deputé[ldos, o CoJégio Militar de Fortaleza
completa na datal~e hoje, 1,~ d.e junho, o seu octogési
mo primeiro aniv~.rsário. OC~p'~mo,s '~sta tribu~a para
render uma justa,.,homena9.~1'!l àqu~Jfi;Jl1stitl!içãQ pe
los bons .serviço~ prestado'$;àó, Ceará'e,ao Brasil.,

, .. • ' • -oe. • • - ~-'. j .~ ~ ( '; •

As 'origens do Colégio Militar de Fortaleza re-'
montam ao fim q~.ImpériQJ :Wf.~nçi.o.r~p,~,çri~d~,\el11·1º

de fever~,i!? de W~9, a Esf,~I~,Mi!it'r:s~:~"R.~.~r.~,.. ç.o~
sede em .~~rtale~~, com a fl':l,~ltéiade d~.fRrrp!i.r ~1Içlal!,
do Exército no Nordeste brãsireiro. 'EXtinta areferida
escola eN1~1897,;~!n 111 de'lii611.0'de 1'~\t9 foi crjado,:o

Colégio Militar do Ceará, sucedido, em 1942, pela
Escola Preparatória pe Cadetes de Fortalezà, que
conduziu, ao longo dos anos, diversas gerações de
jovens à Academia Militar das Agulhas Negras e ao
oficialato das Forças Armadas, lançando seus alunos
aos mais altos postos da hierarquia militar, como Mi
nistro do Exército e oficiais generais.

Em 1961, com a extinção da Escola Preparatória
de--Càdetes de Fortaleza, tiveram' início as atividãdes
educacionais do atual Colégio Militar de Fortaleza, tam
bém conhecido como Casa de Eudoro Corrêa, em justa
homenagem ao seu ex-comandante, que dirigiu a insti
tuição por treze anos, no período de 1923 a 1936.

Dentre o grupo composto de doze Colégios Milita
res, espalhados por todo o País, ocupa o de Fortaleza
lugar de destaque por sua história - haja vista que foi
sede de Escola Preparatória -, por sua tradição, pelos
bons sel"fiços prestados, desde asua criação, nos cam
pos educacional e cultural, e pela sua colaboração com
a comunidade local, formando personalidades públicas
de destaque, tanto na carreira militarcomo no âmbito ci
vil, elevando a imagem de nosso Estado.

Cabe-nos ainda, ao prestarmos esta singela ho
menagem ao Colégio Militar de Fortaleza, discorrer
sobre suas atividades educacionais, que sempre esti
veram, com a definição dos seus currículos, na van
guarda aos métodos didáticos, alcançando seus alu
nos alto nível de aprendizado.

Grande ênfase devemos conferir ao alcance da
excelência no desenvolvimento escolar dos alunos do
Colégio Militar de Fortaleza; à sua organização admi
nistrativa, enquadrada nos preceitos básicos da orga
nização militar; ao seu corpo docente, composto de
um contingente de alto grau de profissionalização pe
dagógicEl, constituído de professores civis e militares
de renome na comunidade acadêmica; ao corpo de
funcionários, engajados no processo de educação
adotado pela política educacional emanada do órgão
central do Exército, e principalmente aos alunos do
Colégio Militar de Fortaleza, que de maneira exem
plar se enquadram nas diretrizes e métodos adotados
pela instituição.

A~ ,contr~rio do q~e à primeira vista se costuma
pensar, .o'Colégio tiI1i1itàr de. Fortaleza destina-se a
empreender'o ensino fundamental e'médio, balizado
pela; ~ei. Q~., Pir,etrizes e Bases da Educação, a partir
da 5~ séri~,dq,~nsino fundamental, orientando seus
cursos não apenas para a formação militar profissio-

. nal, mas tlimQém para o ilJgresso em.instituições pro
I fissionalizantes civis.

'4' , • '
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Devemos ressaltar ainda a preparação moral, zinhos, que deverá cumprir uma função financeira
cívica e ética que recebem os alunos do Colégio MiIi- nas comunidades local e regional como instrumento
tar de Fortaleza, destacando-se a importância do pa- essencial da população que quer e deseja produzir.
triotismo, a formação e aprimoramento do caráter, da A reunião dos produtores rurais de Orizona de-
consciência do papel de cada cidadão no desenvolvi- monstra que a população dos pequenos e médios
mento de nosso País, tornando-os multiplicadores do municípios brasileiros pretende encontrar um cami-
aprendizado, sempre voltado para o crescimento indi- nho de auto-suficiência para gerir as suas necessida-
vidual de cada cidadão e da Pátria como um todo. des de crédito para o funcionamento das atividades

Queremos, por fim, registrar todo o nosso reco- econômicas.
nhecimento ao Colégio Militar de Fortaleza, que vem, Essa realidade é visível em todo o País, por-
desde sua criação, contribuindo de forma destacada quanto o sistema bancário nacional e estrangeiro não
com sua atividade-fim, que é a de educar nossos jo- tem cumprido o papel de agente indutor do desenvol-
vens, preparando-os para os desafios da vida, expan- vimento econômico brasileiro.
dindo a sua base cultural, possibilitando-lhes a con- Alerte-se também para o fato de que o Brasil
secução de seus objetivos e capacitando-os a contri- está perdendo a sua identidade financeira, suas ba-
buir para a elevação de nosso País. ses próprias como agentes indutores de desenvolvi-

Parabéns ao jovem Colégio Militar de Fortaleza. mento, fato ocorrido, principalmente, com os bancos
Jovem porque, apesar de seus oitenta e um anos, estatais brasileiros, que perderam suas característi-
continua moderno, tendo acompanhado a evolução e cas de '1inanciadores do desenvolvimento".
aprimorado sua eficiência e eficácia. Jovem porque Ne:3se sentido, é preciso que o Governo premo-
nunca declinou de seus compromissos e principal- va reformas no sistema bancário e financeiro para
mente porque se vislumbra em seu futuro a continui- permitir que haja instrumentos na base da sociedade
dade dos seus propósitos e princípios. que promovam uma política de crédito firme e consis-

Queremos estender os nossos parabéns ao seu tente capaz de gerar financiamentos aos pequenos e
atual Comandante, Coronel Adyr Sampaio, que tan- microprodutores urbanos e rurais.
tos serviços já prestou ao nosso Colégio Militar. A concentração dos serviços bancários nos -

Eram estas as minhas palavras. grandes centros urbanos está gerando pobreza e mi-
O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA. séria non pequenos e médios municípios brasileiros.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Há, também, concentração de recursos para os gran-
Sras. e Srs. Deputados, estive na semana passada, des negocios para atender a grupos econômicos for-
dia 25, na cidade de Orizona, no Estado de Goiás, tes e pojerosos. Isso precisa ser mudado. É exata-
para fazer uma palestra sobre o papel do cooperati- mente o que deve ser mudado e transformado.
vismo de crédito no desenvolvimento dos pequenos e É Ciaro que os grandes bancos não vão financiar
médios municípios do Brasil. os peqUEmos e muito menos os pobres e os miseráve-

Fui àquela cidade a convite do Sr. Deputado Fe- is. A refe rma necessária deve ser para a criação de
deral Pedro Chaves, do PMDB de Goiás, que também instrumentos financeiros de base capazes de possibi-
participou da importante reunião com os produtores Iitar o acasso dos pequenos, dos pobres e dos mise-
rurais daquele município, realizada sob os auspícios ráveis ao crédito.
da COAPRO - Cooperativa Agropecuária dos Produ- Sern essa reforma, o Brasil não anda e estará
tores Rurais de Orizona, presidida pelo Sr. Hélio Fru- sempre na dependência do capital estrangeiro, volátil,
tuoso de Assis, que a dirige com inegável competên- sanguesBuga e descomprometido com o nosso futuro.
cia e zelo. O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi-

A reunião ainda contou com a presença do Sr. são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
Prefeito daquele município, Anteres Vieira,. que. apóia dos, cresce intensamente a onda dlf manifestações
o movimento pela criação da Cooperativa de, Crédite de diver~ios servidores pelo Brasil afóra, sejam servi-
de Produtores Rurais, que poderá exercer inegável dores públicos federais ou estaduais, sejam pro~esso-

papel no fomento às atividades produtivas e negocia- res da rede particular de ensino - em especial no meu
is de Orizona, próspero Município de Goiás. . ' Estado -, sejam servidores do Banespa, que se mani-

Mais de sessenta produtores rurais participa- festampermanentemente cóntra o abuso de o Gover-
ram da reunião de sensibilização pela criação da Co- no não dar a atenção devida às questões dostraba-
operativa de Crédito Rural de Orizona e municípios viM. Ihadores, em particular, à situação salarial. 0'1:!
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o Governo fez a opção de arrochar os salários,
tomou o rumo de atenderàs demandas eàs exigências
do FMI, impondo aos trabalhadores deste País, impon
do à população um serviço público ruim, porque, à me
dida que o servidor público é demitido ou afastado, via
PDV, à medida que o servidor público não é qualificado
e recebe um péssimo salário e que as condições de tra
balho são completamente precárias e as estruturas são
esvaziadas, há um reflexo direto na população, princi
palmente, Deputado Ubiratan Aguiar, na população de
baixa renda. v'Exa. conhece muito bem essa realidade
do povo do interior do Ceará e as dificuldades por que
passam as pessoas que vivem em locais mais distantes
dos centros desenvolvidos.

Interessante é que o Governo, na semana passa
da, em resposta à grande manifestação dos servidores
públicos federais em Brasnia, provou mais uma de suas
grandes contradições quando disse que a greve dos
servidores públicos federais era danosa e perversa,
porque causava impacto na vida dos cidadãos e preju
dicava a população com a paralisação dos serviços pú
blicos. No mesmo pronunciamento, o incoerente, incon
seqüente e incongruente Presidente da República disse
que a solução para o problema do servidorpúblico era o
PDV: mandar o servidor público embora.

Ora, se a greve afeta a população porque parali
sa momentaneamente o País, o PDV a afetará muito
mais, porque extinguirá o serviço público paralisan
do-o permanentemente.

Essa é a alternativa que o Governo encontra para
resolver a questão, associada à lógica de que o serviço
públi~o tem de ser completamente precário, tem de ser
entregue à exploração predatória, à exploração comer
ciai, e que se danem aqueles que necessitam de um
INSS que funcione, de uma Receita Federal que atue
firmemente no combate.-É bom lembrarque já houve ao
mil auditores na Receita e hoje temos pouco mais de 7
mil. É óbvio que não dá para combater a sonegação. Se
essas estruturas fossem azeitadas no combate à sone
gação, não necessitaríamos de medidas duras contra
os chamados inativos, aposentados e pensionistas.
Também não teríamos necessidade de aumentar a Co
fins, dificultando e taxando a produção. Bastava, para
isso, ter uma estrutura pública que funcionasse e possi-:
bilitasse trazer aos cofres públicos cerca de 180 bilhões
de reais, que é o universo hoje dos recursos calculados
a partir das sonegações.

Portanto, neste momento é necessário discutir a
prioridade do serviço público. Aliado a isso, já há a
constatação muito clara da população de que as pri
vatizações no setor elétrico, com ameaça de blecau-

te, no setor das telecomunicações, a quebradeira ou
o desmonte da Petrobras e outros serviços não resul
taram em melhoria para a maioria da população brasi
leira. Pelo contrário, esse processo resultou em bene
fício dos grandes conglomerados. Em conseqüência,
a população tem sofrido duras penas com a adoção
desse modelo. Por isso, precisamos reorientá-Io. E
para tal, é preciso que o Govemo, primeiro, rompa a
barreira da insensatez que o cerca; elimine, de uma
vez por todas, a intransigência e parta para a consa
gração do princípio de diálogo, da abertura, na pers
pectiva de estabelecer uma negociação com os servi
dores públicos. Aliás, o Governo dizia que era impor
tante que a iniciativa privada fizesse a livre negocia
ção, mas ele não a pratica.

Hoje, mais uma vez, conversaremos com o Mi
nistro Pedro Malan, na perspectiva de que o Governo
rompa cP atual impasse e estabeleça, com os servido
res públir:os, um canal de negociação para que tenha
mos senfidores públicos bem pagos e um serviço de
qualida~a em nosso País.

OJif4.,.ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se
guinte di:.3curso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, aprasentei, nesta Casa, um projeto de lei que
dispõe 81)bre a instalação de sanitários e bebedouros
públicos dentro das agências bancárias e órgãos pú
blicos de todo o País.

Tra :a-se de um projeto simples, mas sem dúvida
de granae utilidade para todos os clientes e usuários
de bancos e serviços públicos. Dificilmente algum de
nós nunc:a passou por situações em que um banheiro
ou bebedouro fizeram muita falta e causaram muito
desconforto. Trata-se no meu entender de uma ques
tão de :mspeito e consideração com o ser humano,
principal.nente idosos ou gestantes, que deparam
com e~s.3 tipo de problema com muita freqüência.

Colocar sanitários e bebedouros deveria ser o
mínimo que os órgãos públicos e agências bancárias
deveriam fazer, para beneficiar as pessoas que se uti
lizam d,el3ses serviços.

Esta projeto de lei já foi aprovado na Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Melhori
as, com parecer favorável do nobre relator, e meu
apelo aos pares é no sentido de que essa proposição
tenha apoio e aprovação em todo o seu trâmite.
, , OSR. ALCE8TE ALMEIDA (Bloco/PMDB - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Vereadores da Câmara Municipal de Ro
rainópolis manifestaram seu inconformismo com o
serviço de telecomunicações que a Telemar vem
prestando àquele Município do Estado de Roraima.
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De fato, o plano geral para implantação de tele- do Piauí, coligindo dados do Instituto Brasileiro de Geo-
fones de uso público determina, em seu art. 72, que grafia e Estatística, em torno de 600 mil propriedade ru-
sejam distribuídos em todos os Municípios brasilei- rais, das quais apenas 8% são eletrificadas.
ros, de maneira uniforme, pelo menos três telefones Não existe, infelizmente, nenhum outro Estado
de uso público para cada grupo de mil habitantes. da Federação que possua índice de eletrificação de

Tal determinação não está sendo observada em propriedades rurais tão baixo ou inferior a este do
Rorainópolis, onde os poucos telefones instalados Estado do Piauí. Na própria região nordestina, a Para-
funcionam precariamente, fazendo com que aquele íba já tem mais de 60%; o Ceará também está nessa
grupo de brasileiros permaneça isolado, naqueles faixa de 60%. Em Goiás, 95% das propriedades rurais
distantes confins do território nacional. estão eletrificadas. Em Santa Catarina e no Rio Gran-

O brasileiro que habita as regiões da fronteira de do Sul, praticamente 100% das propriedades rura-
amazônica já é credor de nosso respeito e admiração, is estão eletrificadas. E o Estado do Piauí, que carecé
pela coragem de enfrentar as adversidades naturais de energia, que possui vários tipos de regiões edafo-
da floresta e da distância dos centros mais desenvol- climáticas, que vão desde o semi-árido - que depen-
vidos do País. Mas não é justo que essa gente supor- de exclusivamente de chuvas para obtenção de água,
te também o esquecimento dos poderes públicos, porque c subsolo é muito pobre em água - até a re-
mormente quando se trata de fornecer a ela os bene- giões de altíssima pluviosidade, como o cerrado piau-
freios da evolução das telecomunicações no Brasil. iense, ainda sofre com um dos fatores que estancam

Com esse propósito foi criada a Agência Nacio- o seu crElscimento: a falta de suporte energético ade-
nal de Telecomunicações - ANATEL, que ainda se quado nas vastas regiões, que alcançam Municípios
debate com grandes deficiências, quer porque as como Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena,
operadoras não cumprem as metas estabelecidas por Baixa Grande e Bom Jesus, onde está a nata de cer-
essa agência fiscalizadora, quer porque a própria ca de 5 milhões de hectares de terras praticamente
Anatel ainda não se encontra devidamente preparada contínuas e platôs do cerrado piauiense.
para imprimir maior eficiência operacional. Ma:.; existem outras regiões, como o Vale do Gur-

A bem da verdade, a Anatel ainda não disse a guéia e o Canindé, que são riquíssimas, em sua maior
que veio. Não realizou o concurso estabelecido na lei parte, em termos de água de subsolo, e que têm na falta
de sua criação para preenchimento de seus quadros, de energia o entrave maior para a exploração adequada
mas já se prepara para absorver numeroso contin- dessa água e do solo no desenvolvimento da agricultura
gente sem a adoção desse critério formal de admis- irrigada, particularmente da fruticultura.
são funcional, que será regiamente pago. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desta fei-

Apelo, portanto, para essa instituição, a Anatel, ta, sempre com renovadas esperanças de que o Go-
para que acione os mecanismos válidos ao Estado de verno Federal alcance seu desiderato de estender a
Roraima e faça chegar aos esquecidos moradores de todo o País, notadamente àquelas regiões mais ca-
'Rorainópolis e várias outras localidades brasileiras o eco rentes, o seu Programa Luz no Campo é que estou,
retumbante da voz das telecomunicações nacionais. nesta mêinhã, fazel',"ldo um apelo direto ao Ministro de

Que a Anatel deixe de ser apenas a voz dos que Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, para que, sem
estão nos gabinetes desta Capital Federal, esquecidos mais delongas, deflagre o processo de instalação do
os brasileiros que, distantes, estão sem voz nem vez. citado programa no Estado do Piauí.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. As expectativas, que ainda são enormes, já co-
O SR. B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Sem revisão do meçam a ser turvadas pela desconfiança de ser esse

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há mais um programa anunciado que se vai arrastando
cerca de um ano, eu e vários outros Deputados - não no correr de entraves burocráticos e de outra nature-
apenas os do Estado do Piauí - temos nos revezado za, fazendo com que, mais uma vez, o Estado fique
na tribuna para exaltar,as vantagens, os resultad,Os aI- em defasagem no processo de desenvolvimento, en-
vissareiros e positivos do Programa Luz n9 Ca,mpo,. tregue ao verdadeiro ,descaso ,e ao ostracismo, em
que tenciona colocar energia elétrica em mais de 400 termos de administração pública.
mil propriedades, em todp o País. . Sr. Presidente, confio na atuação do Ministro

Lamentavelmente, até hoje, 1g de junho, esse pro- Rodolpho 'Tourinho.' Que S.Exa., juntamente com o
grama não foi lançado no Est~do do Piauí, que possui, Presidente da Eletrobrás, Dr. Firmino Sampaio, atue
segundo levant8:mento das, próprias Centrais Elétricas por intermédio das Centrais Elétricas do Estado do
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o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Com a palavra o nobre Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
volto a me pronunciar desta tribuna a respeito de
questão que estamos debatendo amplamente: a re
forma do Judiciário.

Ora, estamos reformando a Constituição brasi
leira num ponto importante, que disciplina o funciona
mento do Poder Judiciário e dos órgãos essenciais à
Justiça, objetivando com isso que haja avanço e o
País possa ser mais justo, isto é, haja celeridade na
aplicação da Justiça e democracia no sentido de que
a população, fundamentalmente a mais pobre, tenha
maior acesso a ela.

Vejo, entretanto, que há uma guerra surda nes
sa reforma, travada dentro da própria corporação do
Poder Judiciário: a guerra entre o juiz singular ou o
juiz natural, aquele que julga nos locais mais longín
quos, distantes, e os Tribunais Superiores, que con
centram o poder. Essa reforma, que no meu entendi
mento deveria avançar no sentido de ser mais demo
crática e por isso ampliar o acesso à Justiça na ponta
da linha, está concentrando o poder de decisão no
âmbito dos Tribunais Superiores.

No começo, se aprovássemos o relatório inicial,
teríamos uma tragédia: incidente de constitucionali
dade, vocatória, critério de relevância e a famigerada,
no nosso entendimento, súmula vinculante. Felizmen
te, o bom senso desta Casa eliminou algumas ques
tões, mas outras estão sendo votadas.

Por exemplo, ontem foi interrompida a sessão
quando ia ser votado o fórum privilegiado para os cri
mes de improbidade administrativa, que concentram,
nos Tribunais Superiores, a possibilidade de decisão.
E há o destaque que apresentamos à questão da sú
mula vinculante, transferindo a decisão, então do juiz
singula~ ou do juiz natural, para o Supremo Tribunal
Federal. Ora, isso faz com que haja concentração, di-

Piauí - hoje um órgão federal-, promovendo, de uma minuindo a possibilidade do acesso à Justiça para as
vez por todas, a instalação preciosa do Programa Luz pessoas na ponta da linha.
no Campo naquele Estado, já que é fundamental tam- Essa guerra surda entre os Tribunais Superiores
bém para nós. e o juiz singular, infelizmente, no nosso entendimento,

Muito obrigado. está sendo vencida pelo Supremo Tribunal Federal.
_ • __•• o • , As grandes companhias, como por exemplo a Kibon,

Durante dlscurs-o ·do-Si.-&-Sa,Q -St..-_·a Nestlé, o Bradesco, têm suas decisões todas nos
Ub!ratan Agui~r'A 112

• Secretá~io, deixa a ca- Tribunais Superiores, e vão passir a te-r-caClã vez
detra da '!resldencla, qU? e oc~pada p'elo mais. Com isso, aquele que quiser demandar contra
Sr. Th~mlstocles SampaIo, § 2- do aftl.18 uma grande companhia ou um grande banco terá me-
do RegImento Interno. nos possibilidade de ver seu pleito discutido e decidi

do na primeira instância. Se hoje ele já não tem quase
nenhuma possibilidade de ver a sua petição atendida,
em função do poder econômico dessas grandes em
presas que contratam os melhores advogados, e as
decisões acabam chegando aqui, não terá nem a
possibilidade de demandar, de ver o seu pleito discuti
do e de obter uma decisão de primeira instância a seu
favor. As coisas estão se concentrando. Por isso te
mos de avançar, no sentido da desconcentração.

O f-;rasil sempre adotou um controle de constitu
ciof'.1alid6de misto, concentrado nos Tribunais Superi
ores - aç.ão direta de inconstitucionalidade e constitu
cionalidade -, mas um controle difuso na ponta da li
nha, em que o juiz singular, o juiz natural também
pode discutir a questão e decidir se a matéria é ou
não com.titucional. Agora está havendo concentração
e, na mirha opinião, a reforma do Poder Judiciário, do
jeito que está, vai piorar o acesso à Justiça.

O ~iR. DR. ROSINHA (Pt - PRo Sem revisão do
orador.) '- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, an
tes de entrar no tema específico do meu pronuncia
mento, q\.lero fazer um convite a V.Exas. e à assesso
ria da Casa. Hoje as Comissões de Seguridade Social
e Famíliél e de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, desta Casa, estarão promovendo um semi
nário sobre saúde do trabalhador, durante o dia, no
Espaço Cultural. Contamos com a presença dos se
nhores. O tema é atual e importante para todos os tra
balhadores deste País.

Sr. Presidente, quero, desta tribuna, solidari
zar-me com os professores da rede pública do Estado
do Paraná e com seus funcionários, que estão em
greve, reivindicando reposição salarial de 41 ,14%. Os
direitos c1esses trabalhadores vêm sendo desrespei
tados, principalmente no período mais recente da
nossa história. O Paraná tem privatizado a escola pú
blica, através de uma empresa paraestatal chamada
Paraná Educação. Os professores não só requerem a
reposição salarial como a continuidade da escola pú-
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blica de boa qualidade e de acesso universal a todos
os paranaenses.

O GovernadorJaime Lerner tem faltado com aver
dade ao longo do seu mandato. Já gastou cerca de 500
milhões de reais em publicidade. No primeiro mandato,
gastava, em média, 100 milhões de dólares por ano. E,
através dos meios de comunicação, mente, como mentiu
nos aiãS2;S-e'·41teste-mês,'no-que diz respeito ao mas-o
sacre contra o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra - os fatos provaram sua mentira. Agora, nova
mente, através dos meios de comunicação, para desarti
cular uma greve, faz uso da mentira.

Hoje, no Estado, 88% dos trabalhadores da edu
cação, em média, estão paralisados, reivindicando
seus direitos. E o Governo mente, através dos meios
de comunicação, dizendo que a paralisação é somen
te parcial. Divulga fotos em jornais mostrando, no dia
26 de maio, uma sala de aula cheia de alunos, dizen
do que é do Colégio Estadual do Paraná. Ao analisar
a foto, percebemos que são crianças com idade inferi
or a 12 anos, quando sabemos que nesse colégio só
existem turmas de segundo grau, com
pré-adolescentes ou adolescentes, nenhum na faixa
etária dos alunos da fotografia divulgada.

Nesta semana, exatamente na segunda-feira, o
núcleo sindical da Associação dos Professores do
Paraná - APp, da cidade de Curitiba e da Região Me
tropolitana, elaborou um ato de protesto em frente à
Secretaria de Estado: num gesto simbólico de tirar
com água as impurezas do Poder Público, lavou o
prédio da Secretaria.

A Sra. Idflia Gineste, que participa da equipe do
Instituto de Mediação e Arbitragem Brasileiro, para
pregar a discórdia, saiu informando que o presidente
do sindicato não concordava com aquela prática, o
que não é verdade. Essa senhora faz parte do Institu
to de Arbitragem, na verdade mais uma das consulto
rias contratadas pelo Governo do Estado. São deze
nas de consultorias que servem como uma espécie
de me~anismo para desviar dinheiro, sem nada
acrescentar ao serviço público.

Devido ao radicalismo do Governo do Estado e
à dificuldade da negociação, professores e funcioná
rios também foram obrigados a agir dessa forma. E,
colocando em jogo a própria vida, alguns iniciaram
greve de fome esta semana. São eles: Deolinda Regi
na Plácido, professora; Endy Paulo Chaves, profes
sor; Janeslei A. Albuquerque, professora; Nivaldo Ba
tista de Souza, funcionário; Miguel Angel Baez, pro
fessor, e Sueli de Souza Pinto, professora.

Esses trabalhadores da educação estão em
greve de fome, lutando por uma causa justa. Desta tri
buna, queremos prestar nossa solidariedade a eles, a
todos os trabalhadores da Educação em greve e aos
funcionários públicos do Estado do Paraná, que lutam
por seus direitos por meio de manifestações e parali
sações. Apoiamos o movimento e conclamamos o
povo do Paraná para também manifestar-se.

Por fim; ·'sãlicitamos·ao-Govemad6f-dG-E-stado
que atenda a essas justas reivindicações.

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

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, o Governo anunciou o já comentado Plano
de Demissão Voluntária para os servidores públicos
da União. Quem anuncia o plano é o Sr. Guilherme
Dias, o mesmo que editou a famigerada Portaria nlO!
77/2000, que tinha como propósito suspender o pa
gamento das sentenças judiciais conquistadas pelos
servidores públicos. Agora, aparece ele com esse
plano de demissão voluntária que não tem meta, fina
lidade, rão tem absolutamente nada. É apenas o
anúncio de um plano que não é plano; é efetivamente
uma amaaça. Parece até que esse Guilherme Dias
está querendo se candidatar ao cargo de Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, já que Martus
Tavares ;~nda caindo pelas tabelas.

Importante destacar que o Governo, ao lado
desse plano de demissão voluntária, anuncia um con
curso púolico, que, segundo dados do próprio Gover
no, preencheria 3.728 vagas, das quais 2.749 seriam
para fiscais. Interessante observar que só as universi
dades apresentam hoje 3.700 vagas - informações
prestadas pelo Ministério da Educação -, embora te
nham 4 mil professores substitutos em trabalho pre
cário. Por que esses professores substitutos? Porque
há muito tempo não se realiza concurso. Porque há
muito tempo não se faz absolutamente nada que não
seja o desmonte das instituições de ensino.

Naf; Escolas Técnicas, Agrotécnicas e Cefet há
- também pelos dados do Ministério da Educação 
2.300 vagas a serem preenchidas e mais de mil pro
fessores substitutos. É um quadro caótico. O que está
acontecendo é que o professor substituto, com con
trato de trabalho precário, exclurdo do plano de carrei
ra e sem qualquer direito, está substituindo o profes
sor de cargo efetivo nas instituições de ensino. É pro
vável que isso esteja acontecendo em outras institui
ções, mas nestas é bastante evidente. É imperiosa a
necessidade de concurso para a contratação de ser
vidores. Mas o Governo anuncia um plano de demia-
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são voluntária e um concurso apenas para fiscais,
como se reduzisse à fiscalização a prestação de ser
viços públicos pelo Estado, desprezando as reais ne
cessidades do povo brasileiro.

O Governo, em resposta ao movimento dos ser
vidores, que querem negociar, faz ameaças e anuncia
punições. Este é o Governo da privatização, da cor
rupção desenfreada, campeão absoluto em corrup
ção; da negligência na apuração, mas da eficiência
em proteger os corruptos; da nau-capitânia, que ridi
culariza o País por onde passa; do descumprimento
da legislação trabalhista e da deterioração do socie
dade como um todo; do salário "micro"; da humilha
ção ao Parlamento; do dinheiro fácil para o banqueiro,
mas muito difícil para fazer face às exigências e às ne
cessidades da população. Ao mesmo tempo, é o Go
verno do "não" à negociação com os servidores e do
"não" aos sem-terra e aos estudantes.

Enfim, é este o Governo que está instalado 'rio
País, para a nossa infelicidade. Imagino que este
será, em termos de maldade e de periculosidade com
o dinheiro público, o Governo campeão. Não haverá
Governo pior do que este de Fernando Henrique Car
doso. A não ser que S.Exa. tenha um terceiro manda
to e se supere.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, participei~ representando esta Casa, nos dias 25
e 26 próximos passados, de seminário sobre acultura
do café na região sul da Bahia, organizado pela Uni
versidade Estadual de Santa Cruz, um seminário que
reputo de grande importância para a nossa região,
em razão da crise que vivemos.

O Brasil sabe que a região sul da Bahia é uma re
gião cacaueira, que trabalha a monocultura do cacau de
exportação há 200 anos. Mas nos últimos dez anos te
mos atravessado uma grave crise de preços, de clima e
de uma doença até então inexistente na região: a vas
soura de bruxa. Tudo isso levou ao desemprego dos tra
balhadores e à falência dos proprietários rurais, geran
do uma crise nas 100 cidades existentes na região onde
labutam e vivem 2 milhões de habitantes.

Recentemente, a Ceplac, órgão técnico vincula
do ao Governo Federal, após estudÇ)s e pesquisas,
recomendou, como solução para o problema, a subs
tituição'lda lavoura antiga por uma nova, com plantas
resistentes à vassoura de bruxa. Claro, temos outros
problel'1')as a enfrentar, cqmo o dos preços, do clima e
do crescimento"da produção mundial.

Neste momento de dificuldade, o Governo do
Estado tem anunciado insistentemente que o café é. a
solução para a crise do cacau. Técnicos do Governo,
principalmente da Empresa Baiana de Desenvolvi
mento Agropecuário, de maneira muito intensa, co
meçaram a percorrer os Municípios da região cacau
eita anunciando que o café é a grande saída, a gran
de solução para a nossa região.

Fiquei muito preocupado, Sr. Presidente, porque
quando uma cidade, uma região passa por dificuldades,
qualquer caminho apontado, mesmo que não seja tão
consistente, logo atrai as pessoas - no caso, os fazen
deiros dE: cacau. Chamei a atenção para o fato de que
não se pJde substituir uma cultura de exportação com
problemE<s de preços por outra com os mesmos proble
mas. De iato, para a região cacaueira uma das saídas é
a diversificação da produção nas áreas ociosas, nas
áreas de pastagens enas áreas de capoeira com outras
culturas, do própriO. café, de'frutas etc.

Ponderei ao Governo do Estado que nenhuma
proposta pode ser apresentada à re1Jião cacaueira se
colocar um risco a Mata Atlântica, que preservamos
há 200 anos com a opção da cultura do cacau, cultiva
do sob a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, de Valença
até Prado, onde cultivamos 600 mil hectares de ca
cau, não pode de maneira alguma ser comprometida
a pretexto de se encontrar uma saída econômica para
a crise que vivemos. De maneira alguma podemos
comprometer ou destruir os 8% de Mata Atlântica que
ainda re~tam no Brasil.

Repito: esse seminário realizado pela Universi
dade Esiadual de Santa Cruz é de grande importân
cia para a discussão do problema. Tenho dito, onde
tenho tid:) oportunidade de me manifestar, que o mai
or patrimônio que temos hoje do ponto de vista de re
cursos e~onômicos e naturais é a Mãta ATlântica.

O Governo do Estado, que quer aparecer como
moderno no cenário nacional e interi'lacional, precisa
compreender que qualquer saída para a crise que vi
vemos tem que respeitar e preservar a Mata Atlântica.
O Governo tem que ter responsabilidade ao propagar
que o café é a saída, considerando os riscos que im
põe à Mata Atlântica a forma de cultivo proposta.

Essa atitude merece o repúdio da população da
região ,e da sua representação no Congresso Nacio
nal, porque sabemos que a manifestação de um
agente público, de um Secretário de Estado tem gran
de influência sobre a população.

Então quero dizer ao Governo do Estado que no
debate por saídas para a região ça~u,eira não se pode
perder de vista a necessidade imperiosa de preservar a
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Mata Atlântica, que o povo da minha região vem preser
vando com a cultura do cacau desde o século XVIII.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é pensamento corrente que a retomada do
crescimento econômico nacional é a principal condi
ção para que a pobreza seja erradicada. Sob essa óti
ca, a estabilidade da moeda e o controle da inflação
se consubstanciariam em fortes instrumentos para
solapar a injusta pirâmide social brasileira.

Relevantes estudos têm demonstrado que, infe
lizmente, a equação não é tão simples, provando que
a desigualdade social é problema pordemais intrinca
do. Na verdade, o nó górdio do tema reside na perver
sa concentração de riqueza, característica peculiar
dos países em desenvolvimento.

Pesquisa efetuada por técnicos do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) concluiu que,
mesmo com o reaquecimento da economia, o Gover
no teria que distribuir vinte e nove bilhões de reais
anualmente entre os cinqüenta milhões de brasileiros
pobres, dos quais vinte e um milhões são indigentes,
para que a situação de penúria seja eliminada.

A multiplicação da visão conservadora de que
"basta crescer para eliminar a pobreza" vem ao en
contro dos interesses das elites, preocupadas que es
tão em manter o status 9uo e, via de conseqüência,
seus privilégios e benesses, ainda que em grave e
profundo prejuízo de milhões de brasileiros que as
sustentam no ápice da pirâmide social.

A tendência de crescimento econômico, passa
do o primeiro impacto, apontará para uma melhoria
superficial no País; todavia, a desigualdade continua
rá firmemente plantada.

O Governo, responsável pela persecução de ca
minhos que levem ao amplo desenvolvimento socioe
conômico nacional, tem patrocinado ações e destina
do verbas a gastos sociais, atingindo um montante de
cento e vinte bilhões de reais.

A lamentar temos que parte dessaverba não che
ga efetivamente aos pobres, seja por incúria na admi
nistração, seja por adoção de projetos e programas
concebidos ou implantados de maneira equivocada.

A par disso, Sras. e Srs. Deputados, é preciso
considerar os verdadeiros termos em que se firmou o
ajuste fiscal, imposição do Fundo Monetário Interna
cional (FMI) para a continuidade das negociações em
torno da dívida.

No ano passado, de acordo com o Instituto de
Estudos Socioeconômicos (INESE), organização

não-governamental especializada ·em analisar os '
gastos públicos, o ajuste efetivou-se graças ao au
mento da pobreza no País.

Compressão significativa dos gastos sociais pode
ser aferida mediante a constatação de que diversos ór
gãos da administração direta não gastaram a verba que
lhes foi destinada no Orçamento da União.

Menos da metade dos investimentos públicos
previstos para 1999 foram efetivamente gastos, ao
passo que o pagamento dos juros da dívida interna
superou onze vezes o montante de recursos aplica
dos em programas sociais.

A situação é, pois, muito delicada. É premente a
adoção de políticas compensatórias, de resultado mais
imediato, como, por exemplo, programas de bol
sa-escola, mas urge também investir em políticas estru
turais, de longo prazo, como educação, tE;rra e crédito.

É r;reciso garantir os direitos sociais básicos de
cada cidadão brasileiro, notadamente daqueles que se
encontram na faixa dos excluídos sociais. A globaliza
ção econômica e todo o esperado progresso que lhe é
atribufdo como conseqüência não podem justificar
ameaças a direitos conquistados mediante muita luta,
muito suor, e - por que não dizer? - muito sangue.

Atacar a má distribuição da riqueza nacional, di
minuir o abismo social com que hoje convivemos, ar
rancar concidadãos das garras da miséria, eis o que
precisamos buscar, sem delongas, sob pena de, em
caso contrário, permanecermos vivendo em um País
que, no futuro - um futuro que nunca chega -, alcan
çará o plano desenvolvimento.

O SR. DR. HELENO (BlocoIPSDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é nosso desejo cumprimentar o Sr. Minis
tro da Educação, Paulo Renato Souza, pela iniciativa
de solicitar à Polf9ia Federal a investigação de lamen
táveis flCludes na utilização das verbas do Fundo de
Manutenção' e Desenvolvimento do Ensino Funda
mentaI e de Valorização do Magistério - FUNDEF, e
do Programa de Merenda Escolar.

De acordo com Comissão desta Casa que in
vestiga as denúncias contra oitocentos Municípios
por má aplicação das verbas, as suspeitas de desvio
já chegam à espantosa cifra de três bilhões de reais,
somente no Fundef. Já são dez os Prefeitos afastados
do cargo, em todo o País, por esse tipo de fraude.

No que respeita à merenda escolar, somente no
Ceará, vinte e dois Municípios estão sob acusação de
utilizar indevidamente os recursos, seja pela compra
superfaturada de alimentos, seja pela dispensa de li-
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citações, ou ainda pela apresentação de notas frias
de empresas que nunca atuaram no setor alimentício.

No Acre, foram identificadas setenta escolas
fantasmas que recebiam verba para a aquisição de
merenda. Em São Paulo, auditoria patrocinada pelo
próprio Ministério da Educação constatou desvio de
quatro milhões de reais.

No País inteiro, os desvios no repasse para com·
pra da merenda escolar chegam acem milhões de rea·
is, mais de um décimo do total que se prevê distribuir
neste ano - novecentos e vinte milhões de reais.

No Rio de Janeiro, infelizmente a situação não é
muito diferente. No interior do Estado há Municípios
em que o dinheiro está sendo utilizado somente para
o pagamento dos professores e, ainda assim, os ven·
cimentos estão atrasados há dois meses. Há aqueles
em que a folha de pagamento para o setor educação
sofreu aumento de 30%, ao tempo em que nenhum
reajuste foi oferecido aos professores, nem se efetua
ram novas contratações.

Sr. Presidente, Sias. e Srs. Deputados, a ado
ção de política descentralizadora, justificada pelo cor
te de custos, veio em 1995.

A partir de então o Governo Federal delegou
aos tribunais de contas estaduais e municipais,
Assembléias Legislativas, Câmaras de Vereadores,
Conselhos Escolares e Associações de Pais e Mes
tres a responsabilidade de fiscalizar a aplicação do di
nheiro público.

Tantas cabeças coroadas fizeram com que a ad
ministração do Fundef e da merenda escolar se dilu
ísse, dificultando o controle apropriado. É terrível a
estimativa de que 21 %, ou um quinto, de toda a verba
distribuída em 1999 tenha sido fraudada.

Dessa forma, não é recomendável que se passe
mais um dia sem que tudo seja devidamente investi
gado e, uma vez comprovadas as fraudes, os respon
sáveis sejam punidos sem atenuantes.

É tempo de o Governo Federal, com o auxílio da
brava atuação da Polícia Federal, pôr fim às fraudes.
O Brasil não agüenta mais abrigar, placidamente, a
"lei do jeitinho", muito menos a cultura da corrupção
generalizada e, pior, impune!

Sr. Presidente, ao finalizar, registro o quinto ani
versário do serviço de rádio do Partido da Social De
mocracia Brasileira - PSDB. Cumprimento especial
mente o Deputado Aécio Neves; tíder·do PSDB, e o
Deputado Narcio Rodrigues,. um incentivador total
dessa rádio. O Brasil todo ouve esta notícia ao vivo,
do nosso.Congresso Nacional, ficando assim mais
perto dos nossos Congressis~as.
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o SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ainda nos estão bem próximos os
dias em que pudemos assistir ao descalabro que fo
ram as festas comemorativas dos 500 anos de nossa
descoberta. Em seu ponto culminante, em Porto Se
guro, ao Presidente Fernando Henrique restou a es
colha de fazer a festa dos colonizadores - o Presiden
te de Portugal a seu lado - afastando por completo o
povo, um povo que somente tomou conhecimento das
solenidades quando viu na televisão e no noticiário da
imprensa a pancadaria em cima de índios e
sem-terra, algo inadmissível nestes tempos de institu
cionalização da democracia, de luta pelo respeito o
mais absoluto à cidadania.

E como se isso não bastasse, uma caravela,
construída como imagem e semelhança daquelas
q~e trou>ceram Pedro Álvares Cabral até as costas da
Bahia, sequer conseguiu deixar o atracadouro, inca
paz de enfrentar a menor agitação oceânica. Pois
essa nau custou aos cofres públicos a bagatela de 3,5
milhões de reais, numa época de vacas as mais ma
gras que temos enfrentado.

Também pela imprensa estamos tomando conhe
cimento de que a Nação se prepara para novo fiasco,
desta ve~: em plagas européias. Trata-se da Exposição
Mundial de Hannover, na Alemanha, para onde deve vi
ajar o Presidente da República a fim de participar das
solenidades de inauguração daquele certame.

É grande a publicidade que se faz em torno do
evento, dando-se a impressão de que o Brasil ali com
parecerá sem fazer feio, ombreando-se, mesmo, aos
países do Primeiro Mundo.

Sucede, no entanto, que, em sua coluna do dia
30 de maio, o jornalista Clóvis Rossi nos transmite im
pressão bem diferente. No avião em que viaja àAlema
nha, lendo uma revista de bordo, encontrou farta re
portagem sobre a exposição. Havia fotos de alguns pa
vilhões e de conjuntos artísticos que se apresentariam
naquela feira. Mas nada do pavilhão brasileiro. E não é
só. Em página dupla imprimiu-se um mapa da exposi
ção, indi(;ando pavilhão a pavilhão, citando, ao acaso,
México, Venezuela, Colômbia e Lituânia, sem que, no
entanto, fosse possível localizar onde o Brasil exibiria
seus produtos, seus serviços. E nesse pavilhão escon
dido o País gastou quase 17 milhões de reais!

Bem; Sr. Presidente, iniciamos falando do fra
casso que foram as festas comemorativas dos 500
anos de nosso descobrimento. E, agora, estamos a
.tecer comentários sobre um pavilhão que o Brasil
deve - ou, pelo menos, deveria -'exibir na Alernanha.
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Que traço de ligação existe entre os dois aconteci- dente no Palácio do Governo, em que os professores
mentos? Um, bastante elucidativo, já que o responsá- foram agredidos.
vel pelas festas em Porto Seguro e pela Exposição Representantes da referida categoria continu-
Mundial em Hannover é o filho do Presidente da Re- am reunindo-se em assembléia diariamente na Praça
pública, o mesmo a quem se entregou esse montante do Ferreira, a principal de Fortaleza, para avaliar o
de verba para o malogro que foram as festas cabrali- movimento. Quatro professores e um aluno estão in-
nas e o possível malogro que se anuncia na Alema- clusive em greve de fome, como forma de convencer
nha. Como tanto dinheiro pode premiar tanta incom- o Governador da urgência de uma negociação e de a
petência? Alguém aí teria falado em nepotismo? categoria ser tratada com o respeito que merece.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que me traz à
O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA) - Sr. Presi- tribuna hoje é a necessidade de comentar o que

dente, a Justiça do Maranhão decretou esta semana o aconteceu na audiência pública realizada ontem no
retorno do Padre Oswaldo Marinho à Prefeitura do Mu- Senado ~=ederal para a discussão da PEC da Saúde.
nicípio de Santa Rita. Trata-se de uma sentença contra Trata-se de proposta de emenda constitucional já
uma operação absurda, absolutamente ilegal, que en- aprovada nesta Casa, sobre a qual há consenso entre
volveu a usurpação do direito daquele Prefeito, um pa- os diver~os setores da saúde, que foi encaminhada
triota, lutador sem trégua e admirável combatente em ao Senado para avaliação e análise. Já passou pelo
defesa dos interesses do seu Município. O Padre crivo da Comissão de Constituição e Justiça, tendo
Oswaldo foi vítima de manobras na Justiça local, de como Relator o Senador Antônio Carlos Valadares,
uma fraude judiciária impressionante e repugnante para do PSB. Entretanto, ontem alguns Governadores
tirá-lo da Prefeitura. Agora, a Justiça do Maranhão o re- compareceram à audiência pública para se posicio

nar contra a referida PECocolocou em seu lugar, para alegria do seu povo, com o
apoio de todos os democratas do Estado. Nosso País é um' dos que menos investem em

saúde pliblica. Cem dólares é o valor que se investe
Entretanto - e por isso faço esta rápida comuni- por habitante/ano no setor, um dos valores mais bai-

cação -, estamos informados de que o Sr. Antonio xos, inclusive entre os países da América Latina. Por
Muniz, que havia assumido aquela Prefeitura, anda isso, a PEC da Saúde visa determinar que a União
por Brasília ou mandando advogado para cá, na ex- aplique na área, no ano 2000, 5% a mais que em
pectativa de que o Supremo Tribunal Federal, sem in- 1999 e, entre 2001 e 2004, o valor aplicado no ano an-
formação dos fatos - porque não o fará se tiver devi- terior, corrigido pela variação do Produto Interno Bru-
damente -, conceda liminar para tornar sem efeito a to, e ess ~ valor seria sempre minimamente reajusta-
decisão da Justiça do Maranhão. do pelo ~Iercentual de crescimento do PIB do ano an-

Sr. Presidente, esse Muniz, que assaltou a Prefei- terior. Pe ra Estados e Distrito Federal seria 12% da
tura, realizou uma administração corrupta e cheia de arrecadação e, para Municípios, 15%.
agressões à legalidade Segundo informações que tive Sr. ?residente, essa PEC conta com amplo apo-
da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, o io dos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde,
rombo do Fundef - e isso foi apenas um dos exemplos mas, agora, dois Governadores, o do Ceará e o da Ba-
do que aconteceu em sua passagem pela Prefeitura - hia, estão obstaculizando sua tramitação. Analisando as
foi um escândalo de grande vulto. Agora tenta ele um re- contas dCJ Ceará, deparamos com situação que justifica
curso absolutamente sem fundamento ético e jurídico. o posicionamento do Governador Tasso Jereissati.
Pleiteia uma sentença desafiadora à justiça que se fez S.Exa. aplicou em média, na série histórica - e estou
com o retorno do Padre Oswaldo à Prefeitura. aqui com ela -, de 1987 até 1999, 5% somente na saú-

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem de. Ele não quer aumentar esse percentual para 12%,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- como determina a emenda constitucional, e por isso fica
putados, inicialmente faço importante registro sobre a criando obstáculos à sua aprovação.
greve dos professores do Estado do Ceará. Trata-se Na verdade, enquanto pequenas quantias são
de servidores públicos muito maltratados pelo Gover- aplicadas na saúde pública, no Estado do Ceará há
no Tasso Jereissati, do PSDB, e por não terem tido gastos volumosos principalmente em relação aos in-
nenhum canal de negociação entraram em greve em centivos fiscais. São 500 milhões de reais, em 3 anos,
meados de maio. Portanto, estão em greve há mais de que o Governo do Estado concede em incentivos fiscais
quinze dias. Nesse período, ocorreu um grave inci- destinados a empresários, enquanto que, por ano, apli-
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ca somente cerca de 140 ou 170 milhões de reais para
tratar da saúde de 6 milhões e 600 mil cearenses. Eis
porque esses Governadores têm dificuldades para apli
car na saúde o percentual que a emenda constitucional
determina para .0 ano 2000. Ou seja, trata-se da guerra
fiscal em que e~tão. envolvidos.

Portanto, Jaço este apelo ao Presidente do Sena
do, Senador Antonio Carlos Magalhães, para que colo
que essa PEC .em votação, e a questão da vinculação
das verbas da saúde pública neste País seja imediata
mente resolvida. Essas verbas são fundamentais. Aca
bamos de sair de uma CPI dos Medicamentos, em que
se constatou q~e 70 milhões de brasileiros não têm
acesso aos rem~dios de que necessitam, e essas ver
bas irão cobrir à assistência farmacêutica.

Portanto; reiteramos o apelo ao Presidente do Se
nado, Senador Antonio Carlos Magalhães, e a esses
Governadores, para que redirecionem a sua visão neo
liberal, que privilegia somente empresários e deixa a
saúde do povo ,na situação precária em que encontra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo
co/PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, ~ras e Srs. Deputados, comemorou-se,
ontem, o Dia Mundial sem Tabaco. Instituído pela
Organização Mundial de Saúde, este evento tem o
objetivo de divulgar os males causados pelo fumo e
intensificar a campanha pelo controle do tabagismo
em todos os países, em todas as faixas etárias e em
todos os estra~os sociais.

A OMS e~tima que um terço da população mundi
al adulta seja fumante, o que tem provocado a morte de
4 milhões de pessoas, a.cada ano. Mantidas as tendên
cias atuais e o~ padrões de consumo, estima-se que o
número de óbit9s seja de 10 milhões em 2020.

No Bras,il, as estatísticas revelam que cerca de
um terço da pOIDu1ação adulta é fumante, sendo 60%
homens e 40% mulheres. A mulher vem aumentado,
porém, consideravelmente, nos últimos anos, a sua
participação, ;s(;,lbretudo,.na faixa etária mais nova.
Esta tendênci~ traz sérias conseqüências,. tendo em
vista o papel exercido p~la mãe na família: além da
responsabilidad.e biológica de gerar filhos, a mãe vive
intensamente Qorn o filho durant~ lJ1uito tempo, trans
formando-o, portanto, em fumant,e passivo. .'

Dos fumantes, 90%,ficam depehdentes da nico
tina entre os 5 ~ os 19 anos de içiad~:- Nesta faixa etá
ria, existem, h~je, no Br~sil, em !Q~n9 de 2,4 milhões
de fum~ntes. A maioria dOl?4epend_e.ntel;) do fumo tem
entre 20 e 49 anos de idad,e. Dos óbitos ocorridos em

_11· '.,-

conse9qênci~.\ do consu.rro de cigarro, a· maioria
acontf1~eentr~ as pesso~s com idade entre 3q. e 69

anos, portanto em plena fase laborativa. Estima-se
que, a cada ano no Brasil, morram precocemente, de
vido ao tabagismo, em torno de ao mil pessoas, nú
mero esse que vem aumentado, a cada ano.

De acordo com dados do BIRD, "o consumo de
fumo gera uma perda mundial da ordem de U$ 200 bi
lhões/ano". Essa perda é cªl1gda_poLdlversQs-fateres,
entre os quais,-destacãm ·~e: gastos no sistema de saú
de com o tratamento de patologias causadas pelo con
sumo de fumo; menor rendimento no trabalho; mortes
de'pessoas em idade produtiva; acentuado número de
aposentadorias precoces; aumento do índice de falta ao
trabalho; elevação dos gastos com seguro.

São significativas as receitas provenientes da
taxação e das exportações de fumo. Os prejuízos de
correntes do tabagismo, porém, superam, em muito, a
entrada de receitas.

Poderíamos, aqui, referenciar, Sr. Presidente,
Sras. e Eirs. Deputados, uma interminável relação de
patologiê.S associadas ao consumo de cigarro. Cita
mos algumas, mas que revelam a grande abrangên
cia dos l~feitos nocivos do fumo: câncer - o fumo é
responsável por 30% das mortes por câncer e 90%
das mortes por câncer de pulmão. São relacionados,
também, ao consumo de cigarro: câncer de boca, la
ringe, fal inge, esôfago, pâncreas, rim, bexiga e colo
do útero; doenças coronárias. O fumo é responsável
por 25% das mortes causadas por doenças coronari
anas. Em 85% dos casos de morte por doenças pul
monares obstrutivas crônicas o paciente era fumante.
Quanto fI doenças cerebrovasculares, o fumo é res
ponsável por 25% das mortes cerebrovasculares, en
tre as quais destaca-se o derrame cerebral.

Poderíamos citar, ainda, outras tantas doenças re·
lacionadfls ao uso do cigarro, tais como aneurisma arte
rial, trombose vascular, úlcera do tubo digestivo, infec
ções respiratórias e impotência sexual masculina.

É importante também ressaltar um aspecto que
merece toda a atenção da população: fumo na gravi
dez. São sérios os riscos decorrentes do consumo de
cigarro pela gestante, não só para a mãe, mas, e prin
cipalmente, para o filho: abortos espontâneos, nasci
mentos prematuros, criança com baixo peso, mortes
fetais, e de recém-nascidos, hemorragias.

" Os maleffcios causados ao feto pelo monóxido
de carbono e pela nicotina absorvidos pelo organis
mo materno continuam após o nascimento da crian
ça. Se a mãe é fumante, o recém-nascido sofre imen
samente os efeitos do cigarro: na amamentação ele
ingere nicotina através do leite materno, havendo, in
clusive registro de acidentes graves, como cianose,
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taquicardia e parada respiratória, após a mamada. Por fim, gostaríamos de lançar a idéia de consti-
Observa-se, ainda, em filhos de mães fumantes, atra- tuição de um "Fundo de Reparação Civil destinado a
sos na aprendizagem e maior prevalência de proble- custear programas de educação e de assistência à
mas respiratórios. população atingida por doenças provenientes do ta-

Observa-se que, quanto maior o número de fu- bagismo", a exemplo do que acontece nos Estados
mantes no domicílio ou locais de trabalho, maior é o Unidos. O Fundo, constituído por contribuições da in-
percentual de infecções respiratórias. Tendo em vista dústria fumageira, gerenciado pelo Ministério da Saú-
que as pessoas passam 80% do seu tempo em locais de e supervisionado e fiscalizado por organizações
fechados (residência, trabalho, lazer, escolas), o ci- da sociedade civil, teria a finalidade de ,reparar os
garro é considerado pela OMS como o maior agente gastos representados pela sobrecarga no sistema pú-
de poluição ambiental. blico de saúde com tratamento de doenças causadas

pelo fumo. Com esses recursos seriam também im-
acent~:~U:ã~el~~:~'a:i~~'~í~~Sa ~r~f:~~~~~~ plementadas campanhas educativas com vistas à re-
bre os não-fumantes. A poluição tabágica ambiental dução do tabagismo.
tem efeito direto sobre os fumantes passivos: proble- Era o que tínhamos a dizer.
mas respiratórios, cardíacos (principalmente eleva- ASRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
ção da pressão arterial), redução da capacidade fun- - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
cional respiratória. As estatísticas revelam que os fu- Sras. e Srs. Deputados, companheiras e companhei-
mantes passivos morrem duas vezes mais por câncer ros, quero tratar, neste momento, de um assunto ex-
de pulmão do que as pessoas não submetidas à polu- tremamente importante e delicado, que diz respeito à
ição tabágica ambiental. atuação das organizações sociais na Amazônia brasi-

Outro aspecto que merece toda a atenção é a leira.
questão da publicidade. Sabemos que a maioria das Rec:ebi cópia de ofício remetido pelo Prof. Spar-
pessoas começa a fumar influenciada pela publicida- taco Astolfi Filho, da Universidade do Amazonas,
de maciça direta e indireta. As estatísticas revelam que membro do Conselho da Bioamazônia, uma organi-
90% dos fumantes iniciaram o consumo de cigarro an- zação social criada recentemente, responsável pela
tes dos 21 anos de idade, quando é forte a influência da gestão do Centro de Biotecnologia, implantado em
mídia na formação de comportamentos e costumes. Manaus com recursos públicos do Governo Federal.
Existe, por parte da indústria do fumo, uma verdadeira Em primeiro lugar, manifestei, em diversas
manipulação psicológica embutida nos anúncios de ci- oportunidades, minha estranheza e discordância em
garro e, para tanto, usam-se a imagem de ídolos e mo- relação' El forma com que o Governo vem agindo no
delas e técnicas de convencimento como estratégias de Brasil, particularmente na Amazônia. Há muito recla-
recrutar o maior número de fumantes. O alvo da mídia é mamos El necessidade de um centro de biotecnologia
principalmente o jovem. Para esse, o maço de cigarro é tia-Am~ônia. Após sua construção, passaram a gestão
apresentado como um "passaporte para o mundo adul- para orQânizaçõ~ociais. Poderiam tê-Ia passado para
to, para a ingependência, para a maioridade, para o su- a Univemidade doÃmazonas, o Instituto Nacional de
cesso, para a liberdade". Pesquisa da Amazônia. Enfim, existem inúmeras enti-

A Le; nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dis- dades que trabalham com pesquisa e biotecnologia e
põe sobre as restrições ao uso e à propaganda de que poderiam perfeitamente levar a bom termo a orga-
produtos!fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamen- nização e a gestão desse Centro de Biotecnologia. Mas,
tos, ter~pias e defensivos agrícolas, nos termos do infelizmente, isso não ocorreu. Há decisão no sentido de
dispostp no § 4º do art. 220 da Constituição Federal", que a gestão do centro deve ficar a cargo,da organiza-
já reprflsentou um grande avanço no controle do taba- ção social chamada Bioamazônia.
gismoje do alcoolismo. A pressão da publicidade, po- Tenho cópia da carta do Prof. Spartaco, membro
rém, é muito forte. São inúmeros os anúncios que do Conselho' da Bioamazônia, enviada ao Presidente
contornam as restrições da legislação, veiculando, in- do Conselho de Administração da Bioamàzônia, Prof.
clusive, pr·-paganda enganosa. j'Jo nosso entender, a José Seixas LourellÇo, que me deixou ainda,mais
legislação deveria ser mais rigorosa, estabelecendo a preocupada, diante ~as ir~egularidades apontadas.
proibição de qualquer publicidade do tabaco no rádio Há muito tempo denunciam essas irregularidades,
e na televisão. . mas infelizmente.nada foi resolvido. '
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Alguns pontos preocupam o Prof. Spartaco,
membro do Conselho da Organização Social Bioama
zônia, volto a repetir, e se referem a decisões impor
tantes para o Probem, um dos programas que faz par
te do "Avança Brasil", entre aspas, obviamente.

O Prof. Sp~r:taco observa claramente que as de
cisões importantes para esse programa nacional e
para a Bioamaz,ônia têm sido tomadas apenas pelo
Diretor-Geral da Bioamazônia, Dr. Wanderley Messi
as da Costa, muitas vezes sem consultar o Conselho
de Administração e sem discutir com ele. A maior par
te das decisões executivas importantes foram toma
das pelo Diretor-Geral e não pela diretoria, como está
previsto no Estatuto da Bioamazônia.

Outro aspecto apresentado é que o Diretor-Geral
da Bioamazônia deverá assinar- ea carta édatada do
dia 28 do mês que findou - brevemente acordo de coo
peração com a Novartis Pharma. Veja V.Exa., uma in
dústria do setor farmacêutico multinacional, a maior
em nosso País. Teria sido assinado esse acordo de co
operação entre a Bioamazônia e a Novartis sem que o
termo do acordo tivesse sido submetido ao Conselho
de Administraçãoou ao Conselho Técnico Científico. E
mais: os objetivos do Probem/Amazônia estão apre
sentados de forma distorcidp.

Esse acordo, Sr. Presidente, permite à Novartis
amplo acesso à biodiversidade Amazônica. Prevê
ainda o envio de material genético vivo - germoplas
ma -, em grande escala, em forma de cepas de mi
croorganismos.

Veja bem, a lei do acesso à biodiversidade nem
foi aprovada por esta Casa. Participo da Comissão
Especial que está analisando a PEC sobre o patrimônio
genético. Sr. Presidente, 'isso significa a entrega da
Amazônia para asmultinacionais, para os estrangeiros.

Quero dizer que, diante de tão grave fato, a Co
missão Especial que trata do patrimônio genético, já
instalada nesta Casa, aprovou ontem a convocação
de representantes da Novartis e da Bioamazônia, in
cluindo seu Presidente, Dr. José Seixas Lourenço,
para que expliquem essa barbaridade que vêm fazen
do contra o patrimônio nacional e cori~ra a Amazônia.

O SR. RICARDO FERRAÇÔ' (Bloco/PSDB 
ES. Pronuncia o seguinte d'iscurso.) -' Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no in'ício dá'década de 70,
quando o mundo desenvolvido já viviâ'os desafios da
revolução tecnológica e os avanços 'h~ 'área de infor
mática, O· Brasil patinava na busca de saídas para os
efeitos ilégativos do choque do petrÓleo na sua eco
nomia e para a solução da crise da dívida externa,

agravada principalmente pela elevação dos custos de .
importação de petróleo.

No caso do petróleo, em lugar de precipitar a aber
tura do setor à parceria externa para aumentar a produ
ção interna e reduzir as importações, o País recorreu ao
Proálcool, de eficácia discutível. No caso da crise da dívi
da, protelou ao máximo a reforma do Estado e acabou
recorrendo à moratória no final dos anos ao.

Em relação às mudanças tecnológicas e à infor
mática, em lugar de abrir seu mercado, o País optou
pelo isolamento, com a aprovação da Lei de Informáti
ca, que, na tentativa de proteger a emergente indús
tria nacional, acabou promovendo um imenso retro
cesso, o qual tenta corrigir.

Com isso, a proteção virou um fiasco, na medida
em que o País e as próprias empresas não dispu
nham de recursos suficientes para investir pesada
mente no setor, o que impediu e retardou a moderni
zação e a competitividade desse importante segmen
to chamado hoje de "nova economia".

Resultado: hoje o País tenta recuperar o tempo
perdido ebusca uma nova lei de informática mais rea
lista e em sintonia com as transformações que ocor
rem em todo o mundo. Agora mesmo o Governo está
empenhado em aprovar no Congresso Nacional a
prorrogal(ão da Lei de Informática, mas o clientelismo
político tenta manter privilégios que são inaceitáveis
na realidade atual.

Temos que levar em 'conta que uma lei de infor
mática só tem sentido se fizer parte de uma política
nacional que estimule a competitividade e o desenvol
vimento tecnológico. Por isso mesmo, os contribuin
tes brasileiros só podem financiar o desenvolvimento
científico e tecnológico, com estímulos fiscais, se for
para fortalecer e ampliar a competitividade do setor
produtivv e não para promover cartórios ou proteger
grupos empresariais.

Ao aprovar projeto que prorroga a Lei de Infor
mática, CI Comissão de Educação do Senado supri
miu dos benefícios da lei-artigo, que incluía os telefo
nes celulares e os monitores de vídeo entre os bens
de informática. E excluiu também dos benefícios fis
cais a fabricação desses produtos com base em pro
jetos aprovados até a publicação da lei.

Oobjetivo da decisão da Comissão foi privilegiar
os produtores de celular e monitores já instalados na
Zona Franca de Manaus. Ora, os artigos foram incluí
dos exatamente para estender os benefícios fiscais a

: produtotes de outras regiões do País, de forma a es
, tabelecer um maior equilíbrio entre esses fabricantes.
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Mesmo interessado na aprovação do texto origi- Paraná e, com especial destaque, a ação do Governo
nal do projeto, o Governo pecou por relutar em definir em determinados momentos. Digo isso com tranqüili-
uma política industrial mais clara em relação ao setor, dade, por ser de partido diverso, mas reconhecendo
temendo, inclusive, repetir os mesmos equívocos da que essa é uma ação de muitas gestões e de muitas
lei antiga. Por falta dessa política industrial, que priori- gerações, citando o então Secretário da Agricultura e
zasse o desenvolvimento da tecnologia da informa- hoje Senador Osmar Dias e o atual Secretário da
ção, é possível que a prorrogação dos benetrcios da Agricultura do Paraná, Dr. Antonio Poloni.
Lei de Informática até 2009 supra essa lacuna. Há que se destacar que se abre um potencial de

Entretanto, essa discussão não pode ficar restri- crescimento considerável para a produção do Estado,
ta aos grupos diretamente afetados pelas mudanças estimando-se, nos próximos três anos, um cresci-
da lei ou a Parlamentares ligados a clientelas corpo- mento de até 240% nas exportações da carne bovina
rativas e regionais. O Governo e o Legislativo preci- e suína, o equivalente a um salto no faturamento de
sam entender que a definição de uma política voltada 60 milhões de dólares para 320 milhões de dólares.
para a tecnologia da informação, segmento produtivo Além do aspecto econômico, há que se considerar
que apresenta o maior crescimento desde o principalmente a questão social.
pós-guerra e pilar da "nova economia", não pode ficar Além disso, a chave do negócio, conforme res-
restrita a disputas paroqüias cu provincianas. saltam muitos especialistas na área, está no controle

Como o projeto ainda vai passar por outras Co- sanitário do rebanho, o que vem ao encontro principal-
missões do Senado, o Executivo por certo terá tempo mente da garantia não só para os produtores, com o
de mobilizar o apoio político necessário para rever os selo de qualidade para o Estado do Paraná e os Esta-
equívocos e manter o texto original. dos atingidos por essa decisão, mas principalmente

Entretanto, algumas perdas serão irreversíveis. para os consumidores. Aí a necessidade de se ter cla-
Até porque o Governo não conseguiu evitar que os inte- reza - sob a ótica do consumidor, sob a ótica do usuá-
resses regionais e de algumas indústrias se sobrepu- rio, daquele que muitas vezes não tem entidades orga-
jassem à discussão dos grandes problemas voltados nizadas para defesa de seus interesses - não só da
para a tecnologia da informação e que dizem respeito garantia da qualidade da carne produzida no Estado,
ao futuro do País. E isso é um lamentável retrocesso mas da qualidade do produto para consumo.
para um País como o Brasil, que tem como maior desa- Além dessa comemoração, este é um momento
fio a inserção de sua economia no mercado global. de reflexão. A economia do Estado, particularmente a

Muito obrigado. agropecuária, sofre os reflexos de muitas distorções e
O SR. GUSTAVO FRUET (Bloco/PMDB - PRo de muitas desigualdades. O Paraná sempre se carac-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado terizou por pequenas e médias propriedades. Infeliz-
Themístocles Sampaio, aqui representando o Estado mente, cada vez mais há necessidade de se buscar
do Piauí, inicia-se hoje em Curitiba, na Região Metro- incentivos para uma visão de política social de equilí-
politana, a 13mExpoutono, feira agropecuária organi- brio. O Paraná tem mais de 50 mil pequenas proprie-
zada pela Fepac, presidida pelo Prof. Ugo Rodacki. dades. Infelizmente, muitos desses produtores não

A realização dessa exposição tem duplo signifi- estão tendo condições de auto-sustentação em suas
cado: o primeiro, de comemoração, pois o Paraná - propriedades e implementam o processo de migração
junto com outros Estados, como Goiás, Mato Grosso e de inchaço dos grandes centros urbanos.
e Distrito Federal, que integram a Região Cen- Ao mesmo tempo que se comemora essa con-
tro-Oeste, São Paulo e oeste de Minas - foi conside- quista, devemos fazer uma reflexão para saber os nú-
rado pela Organização Internacional de Epizootias meros da pequena e da média propriedade rural, na
como área livre de febre aftosa. Isso é da maior im- garantia de um processo de industrialização, de in-
portância, considerando que o Estado dispõe de um corporação de tecnologia, mas principalmente de uni-
rebanho de 9 milhões de cabeças. Com a aprovação versalização e de democratização no acesso aos no-
desse pedido, abre-se grande oportunidade para a vos investimentos e às novas informações.
produção nacional. O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB -

Há que se destacar que essa é uma ação que RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
vem sendo desenvolvida ao longo dos anos, envol- Sras. e Srs. Deputados, comemora-se hoje, em todo o
vendo entidades públicas, entidades privadas País, o Dia da Imprensa. Como autor da Lei nº 9.831,
não-governamentais, ,o setor produtivo do Estado do de 13 de setembro de 1999, que estabeleceu a data
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di.: .: Ç> de jU;lllu j-IC(' '-' G.;. .... ·..; :; ~ . /.:. ..vi a~.1o, sugestão da
Associação Rio-Grandense de Imprensa, que forma
lizei nesta Casa através de proposta legislativa, não
poderia deixar de, desta tribuna, expressar meus
cumprimentos a todos os profissionais da imprensa
que, sem dúvida, desempenham importanHssimo pa
pei não só no campo da informação, como no da for
mação de opinião - em sendo livre, espelha a vigên
cia plena da democracia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, até o ano
passado, o Dia da Imprensa era comemorado em 10
de setembro, por ter começado a circular nesse dia,
no ano de 1808, o jornal A Gazeta do Rio de Janeiro.

Essa data, no entanto, há muito vinha sendo con
testada por historiadores e jornalistas brasileiros, que
defendiam o dia 1ºde junho como mais adequado para
ser dedicado à imprensa, por ter sido nesse dia, tam
bém em 1808, que começou a circular, em Londres, o
Correio Braziliense, primeiro jornal genuinamente
brasileiro, embora impresso no exterior, por obra do
grande brasileiro que foi Hipólito José da Costa.

Nascido em 1774 na Colônia do Sacramento,
hoje Uruguai, seus pais mudaram-se em 1777 para a
cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde cres
ceu. Aos 18 anos foi estudar na Universidade de Co
imbra, em Portugal.

Diplomou-se em 1798 e foi enviado aos Estados
Unidos, pelo Ministro da Marinha e Ultramar, para re
alizar estudos visando descobrir cultivos aclimatáveis
ao Brasil. Desempenhou com êxito sua missão e tor
nou-se maçom, motivo pelo qual foi preso ao voltar
para Portugal.

Fugiu da prisão em 1805 e foi para a Inglaterra,
onde, de 1808 a' 1822, publicou o Correio Brazilien
se, em que acusava fortemente a política praticada
por Portugal no Brasil. Defendia não só a independên
cia brasileira, mas também a abolição da escravatura
e a interiorização da Capital para o Brasil Central,
como ocorreu um século e meio depois.

Tendo por motivação o desempenho de Hipólito
José da Costa naquela época, a Associação
Rio-Grandense de Imprensa - ARI, e o Sindicato dos
Jornalistas do Rio Grande do Sul, em 1º de julho de
1996, lançaram vigoroso "Manifesto à Nação", cujo
conteúdo transcrevi na justificação do projeto de lei
que apresentei a esta Casa: .

As instituições da área de comuni
cação social que subscrevem o presente
manifesto conclamam as autoridades e a
Nação que lutem para que as comemora
ções do Dia da Imprensa, por respeito à

História e ao Direito, sejam promovidas em
1!! de junho, quando passou a circular, em
1808, o Correio Braziliense, de Hipólito
José da Costa, pregando independência do
Brasil do jugo português.

Acresce destacar que Hipólito é reco
nhecido nacionalmente por patrono da
Imprensa Brasileira, por ser o introdutor do
jornalismo gráfico para terras onde a tipo
grafia era proibida.

A data atual, 10 de setembro, é alusiva
à Gazeta do Rio de Janeiro, que circulou
três meses após o aparecimento do Correio,
sendo publicada pela Imprensa Régia, cria
da por D. João VI, que aqui se instalou com
sua Corte, fugindo dos exércitos de Napo
19ão Bonaparte.

Era publicação oficial dos sobreanos e
não um jornal independente e imparcial,
comprometido com a verdade. Tratava so
mente do oficial e do oficialesco, e não tinha
compromisso com a coletividade.

A Gazeta determina o início da im
prensa do poder, enquanto que o Correio
8razlllense, impresso em Londres, Inglater
ra, onde Hipólito estava exilado, por motivos
políticos e religiosos, foi o marco do jornalis
mo independente genuinamente brasileiro.

O (-:Drreio Braziliense pregou incessantemente
a independência brasileira e, apesar de proibido, teve
larga circulação no Brasil, graças à abel1ura dos por
tos brasiieiros. Foi impresso durante tr>éze anos, só
parando de circular quando o Brasil era l~dependente
e gozava de liberdade de imprensa, como bem disse
o próprio Hipólito José da Costa no editorial da última
edição, qLle circulou em dezembro de 1822:

Os acontecimentos últimos no Brasil
fazem desnecessário ao redator o encarre
gar-se da tarefa de recolher novidades es
trangeiras para o meu pafs, quando a liber
dade de imprensa nele e as muitas gazetas
que se publicam nas principais cidades es
cusam este trabalho, antes tão necessário.
O Correio, pois, deixará de circular.

Como se vê, o Correio Braziliense, impresso no
exterior, era o autêntico jornal brasileiro a combater pela
nossa independência e por nossos ideais. A Gazeta do
Rio de Janeiro, embora impressa no Brasil, era apenas
o jornal da Coroa Portuguesa, algo como o Diário Oficiai
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do país colonizador, cujo govemo estabeleceu-se provi
soriamente em nosso território.

Por essas razões, e acolhendo a sugestão que
recebemos da Associação Rio-Grandense de
Imprensa - ARI, abraçamos com entusiasmo a idéia
de modificar a data comemorativa do Dia da
Imprensa, passando-a para 1º de junho de cada ano,
em homenagem ao dia em que começou a circular o
Correio Braziliense, objeto do Projeto de Lei nº
3.559, de 1997, que, aprovado pelo Congresso Naci-

__.onal e sancionado pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso, transformou-se na Lei nº 9.831, de 13
de setembro de 1999.

Dito isso, parabenizo, mais uma vez, todos os pro
fissionais da imprensa, pelo seu dia, que, no corrente
ano, pela primeira vez, comemora-se em 1º de junho.

Obrigado.
O SR. JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a expansão do setor elétrico, que demandará
recursos da ordem de 40 bilhões de reais nos próximos
cinco anos, e a crescente ameaça de déficit no forneci
mento de energia até 2002 constituem a maior preocu
pação do Governo, que já iniciou verdadeira corrida
contra o tempo para superar esses desafios.

De acordo com o Plano Decenal de Expansão, o
maior risco de déficit ocorre nas Regiões Sudeste,
Nordeste e Centro-Oeste. A situação mais preocu
pante é a do Nordeste, já que a taxa de risco de déficit
sobe de 8%, este ano, para 11,7%, em 2002. No Su
deste/Centro-Oeste, o risco de déficit cai de 10,9%,
em 2001, para 9,3%, em 2002 - mesmo assim um
percentual elevado.

Os recursos para viabilizar os projetos de ex
pansão foram previstos há três anos no documento
sobre a Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro
RESEB e viriam basicamente do setor privado e de fi
nanciamento do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES.

Diante da ameaça de déficit de energia, ~
verno vem buscando fontes alternativas de fináncia
mento do setor elétrico, particularmente junto ao Ban
co Interamericano de Desenvolvimento - BID e ao
Banco Mundial.

ÇQrrLisso;-ôGoverno tenta recuperar o terreno
-petâícfo com a falta de investimentos no setor, nas últi
mas três décadas. No mesmo períodp, o consumo de
energia sempre cresceu mais que a economia, o que
explica em parte o risco de colapso no abastecimento.
E a situação agravou-se particularmente nos últimos
cinco anos. Em 1995, o consumQ de energia cresceu

7,6%, contra uma expansão de 4,2% do Produto
Interno Bruto - PIB. No ano seguinte, a relação entre
consumo e PIB foi de 6% para 2,9%; em 1997, ficou
entre 6,5% e 3%; e em 1998, entre ,4,1 % e 0,2%.

Apenas para a geração de energia estão previs
tos investimentos de 22,1 bilhões de reais até 2004.
Em linhas de transmissão serão investidos 10,7 bi
lhões de reais, além de 7,6 bilhões:de reais em redes
de distribuição. Mesmo com todos esses investimen
tos, o plano de expansão do setor prevê a instalação
de 45 mil megawatts de energia nos próximos dez
anos. Entretanto, o próprio Ministério de ·Minas-e
Energia reconhece que até 2009 a,demanda será da
ordem de 110 mil megawatts.

•
Diante dessas dificuldades e da falta de recur-

sos públicos, o Governo vem recorrendo à abertura
do setor e estimulando a construção de usinas terme
létricas, por serem menos onerosas. Afinal, podem
ser construídas mais próximas dos centros consumi
dores, reduzindo os gastos com transmissão e distri
buição, além de contar, no futuro, com o gás boliviano,
cujo fornecimento será garantido com a conclusão do
Gasoduto Brasil-Bolívia.

Até 2003, o Governo espera concluir as 49 usinas
termelétricas previstas no plano emergencial de expan
são. Ao entrar em funcionamento, elas terão uma capa
cidade instalada de 15 mil megawatts - 5 mil acima da
demanda de consumo projetada para aquele ano.

Para o período posterior a 2004, outros dezesseis
projetos já estão em fase de elaboração, com capacida
de instalada de 27 mil megawatts. Desse total, sete pro
jetos deverão ser executados até 2009, garantindo um
potencial instalado de 16,5 mil megawatts.

Com esse esforço, o Governo vem conseguindo
reavaliar todos os projetos interrompidos no passado
para tentar recuperar o tempo perdido. Depois de re
solver a questão dos recursos, deve voltar-se para o
tr~al~o de equa~ionamento da conservação de

4'nergla e de pesqUisa e desenvolvimento.
A meta, portanto, é melhorar a infra-estrutura do

País no setor energético, a fim de prepará-lo para os de
safios de maior integração com seuf? parceiros regiona
is epara sua m~is rápida inserção n~ economia global.

,Muito obrigado.
O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Pronuncia

o seguinte ç1isçl,lrso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentar~s, é com muita alegrja que venho divul
gar artigo d~ fTli~ha autoria publicado no jornal Pági
na 20 do meu ~stado, ,o Acre.

Para que seja inch.jído nos Anais desta Casa, re
produzo-o aqui:
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A POLfTICA PRA JUVENTUDE

,Rubens Alves tem 66 anos.
Educador, escritor e psicanalista, é

professor emérito da Unicamp e escreveu o
livro "Entre a Ciência e a Sapiência: o Dile
ma da Educação".

, 'Esta semana ele escreveu para a Folha
de S.Paulo um desses textos que confortam
a alma e alimentam nossa força de lutar.

'Como parte considerável de nossa
vida é dedicada à juventude, nos emociona
mos muito com suas palavras e tomamos a
liberdade de aqui reproduzir parte de seus
pensamentos.

. Rubens Alves parte do seguinte princí
pio: de todas'as vocações, a política é a
mais nobre. Vocação, do latim "vocare':
quer dizer "chamado". - Vocação é um cha
mado 'interior de amor: chamado de amor
por um "fazer". No lugar desse ''fazer'' o vo
cacionado quer ''fazer amor" com o mundo.
Psicologia de amante: fariá, mesmo que não
ganhasse nada.

"Política" vem de "polis': cidade. A ci
dade' era, para os gregos, um espaço segu
ro, ordenado e manso, onde os homens po
diam se dedicar à busca da felicidade. O po
lítico seria aquele que cuidaria desse espa
ço. A vocação política, assim, estaria a ser
viço da felicidade dos moradores da cidade.

Talvez por terem sido nômades no de
serto, os hebreus não sonhavam com cida
des; sonhavam com jardins. Quem mora no
deserto sonha com oásis. Deus não criou
uma cidade. Ele criou um jardim. Se pergun
tássemos a um profeta hebreu "o que é polí
tica1': ele nos responderia: ':4 arte da jardi
nagem aplicada às coisas públicás'~

O político por vocação'é um apaixona
do pelo grande jardim para todos. Seu amor
é tão grande que ele abre mão do pequeno
jardim que ele poderia plantar para si mes
mo. De que vale um pequeno jardim se a
sua volta está o deserto? É preciso que o
deserto inteiro se transforme em jardim.

O escritor tem amor, mas não tem po
.der. Mas o político tem. Urp político por vo
cação é um poeta forte: el, tem o poder de

..transformar poemas sobr, jardins em jar-:
dins de verdade.

A vocação política é transformar so
nhos em realidade. É uma vocação tão feliz
que Platão sugeriu que os políticos não pre
cisam poss(lir nada: bastar-lhes-ia o grande
jardim para;'todos. Seria indigno que o jardi
neiro tivesse. um espaço privilegiado, melhor
e diferente do espaço ocupado por todos.
Existem muitos políticos por vocação. Suas
vidas foram e continuam sendo um motivo
de esperança. Vocação é diferente de pro
fissão. Na vocação a pessoa encontra a feli
cidade na própria ação. Na profissão o pra
zer se encontra não na ação. O prazer está
fiO ganho que dela se deriva. O homem mo
vido pela vocação é um amante. Faz amor
com a amada pela alegria de fazer amor. O
profissional não ama a mulher. Ele ama o
dinheiro que recebe dela. É um gigolô.

Todas as vocações podem ser trans
formadas em profissões. O jardineiro por vo
cação ama o jardim de todos. O jardineiro
por profissão usa o jardim de todos para
e:onstruir seu jardim privado, ainda que, para
que isso aconteça, ao seu redor aumentem
() deserto e o sofrimento.

Assim é a política. São muitos os polí
ticos profissionais. Podemos, então, enunci
élr uma segunda tese: de todas as profis
sões, a política é a mais vil. O que explica o
efesencanto total do povo, em relação à polí
tica. Guimarães Rosa, questionado por
Günter Lorenz se ele se considerava políti
co, respondeu: "Eu jamais poderia ser políti
co com toda essa charlatanice da realidade.
Ao contrário dos "Iegítimos" políticos, acre
dito no homem e lhe desejo um futuro. O
político pensa apenas em minutos. Sou es
critor e penso em eternidade. Eu penso na
ressurreição do homem".

Qliem pensa em minutos nã.g tem pa
'ciência para plantar árvores. Uma árvore
leva muitos anos para crescer. É mais lucra
tivo cortá-Ias.

Nosso futuro depende dessa luta entre
políticos por vocação e políticos por profis
são. O triste é que muitos que sentem o
chamado da política não têm coragem de
atendê-lo, por medo da vergonha de serem
confundidos com gigolôs e de terem de con
viver com gigolôs.

É preciso seduzir os jovens para a vo
cação política, afirma Rubens Alves. Have-
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rá, com certeza, muitos jardineiros dentro da
juventude. A escuta da vocação é difícil,
porque ela é perturbada pela gritaria das es
colhas esperadas, normais, medicina, enge
nharia, computação, direito, ciência. Todas
elas são legítimas se forem vocação. Mas
todas elas são afunilantes: vão nos colocar
no pequeno canto do jardim, muito distante
do ,lugar onde o destino do jardim é decidi
do. Não seria muito mais fascinante partici
par dos destinos do jardim?

Se os políticos por vocação se apossa
rem do jardim, poderemos começar a traçar
um novo destino. Então, em vez de desertos
e jardins privados, teremos um grande jar
dim para todos, obra de homens que tive
ram amor e paciência de plantar árvores em
cujas sombras nunca se assentariam.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara
dos Deputados, atendendo ao nosso requerimento,
realizou ontem, dia 31 de maio, audiência pública
para discutir as concessões de rodovias no Brasil.
Estiveram presentes representantes do DNER, das
concessionárias e especialistas em transporte.

Foi um debate muito positivo, mas acalorado em
alguns momentos, pois os representantes do Gover
no Federal e das concessionárias insistiam em tratar
apenas dos aspectos positivos das concessões, des
prezando propositadamente o enorme ônus social
dos pedágios e o seu impacto no transporte da produ
ção brasileira.

Três quartos das mercadorias no Brasil são
transportadas por caminhões. Dados da Confedera
ção Nacional dos Transportadores de Carga apontam
que as tarifas de pedágio, atualmente, significam
mais de 20% do preço do frete. No transporte de pes
soas, mais de 90% dos que viajam neste Pars o fazem
utilizando rodovias.

Nos últimos tempos, houve oneração brutal dó
transporte - que o digam os caminhoneiros, que des~

de o ano passado já fizeram duas paralisações de
grande repercussão, e em cujas pautas principais de
reivindicação constava a diminuição do preço do pe
dágio. Por isso, o resultado, até aqui, da ação da inici
ativa privada no controle de rodovias, tem sido a insa
tisfação da população com os pedágios e o desgaste
social e polftico do programa de concessões.

Os próprios Governos estão 'vivendo grande
desconforto com a situação. Os Esta~bs do Paraná e
do Rio Grande do Sul encontram:.se envolvidos em
disputas judiciais relacionadas ao valo'r das tarifas de
pedágio. A União adiou reajustes depois da greve dos
caminhoneiros no ano passado e diminuiu o ritmo do
programa de exploração de rodovias,':flnunciando mu
danças substantivas para as próximas concessões,
dentre as quais a não-onerosidade d~s,licitações, ou
seja, ganha a empresa que oferec~r menor tarifa.
Enfim, o pedágio tem sido um nó q!J,e ,os brasileiros
precisam desatar urgentemente.

O problema de fundo para essa questão é que
as privatizações de rodovias no B(ªl:!il foram vistas
pela União e pelos Estados, ante~' Ide mais nada,
como meios de arrecadação de recursos vultosos. O
interesse social ficou em segundo plario, e hoje esta-
mos pagando uma salgada conta. '

Sr. Presidente, no ano passado: â Comissão de
Viação e Transportes da Câmara; acertadamente,
instituiu uma Subcomissão Especial 'para estudar a
questão epropor soluções para a problemática do pe
dágio, dadas as inúmeras reclamações que nos che
garam quanto ao preço, à quantidade de praças de
pedágio, aos serviços oferecidos, dentre outros.

Assumimos a relatoria dessa; Subcomissão e
ouvimos autoridades do setor. Colh~mos dados, ana
lisamos os contratos e, ao final, produzimos um rela
tório, após amplo debate. O relatór!o é um diagnóstico
da quest~o "pedágio" no Brasil. Cin~o principais pro
blemas podem ser destacados.

Em primeiro lugar, o pedágio brasileiro é caro,
se comparado com o de oútros países, já que nestes
há a construção da estrada. No Brasil', isso não ocor
re, ficando a cargo das concessionáHas tão-somente
a manutenção e a recuperação das estradas.

Em segundo lugar, ,há exagero nas metas de
concessão de rodovias eÍ'rl nosso:·País. Na média,
dentre dezenove países pesquisadó~- pela Subcomis
são, de todos os Continentes, a quantidade de rodovi
as concEldidas mediante cobrança"de pedágio é de
5%'damalha fOdoviária' pavimentáda, enquanto no
Brasil pretende-se atingir: 12% desse total.

Em terceiro lugar, oS'reajustes'de tarifa têm fica
do, em média, 'acima da'iriflação medida pelo IBGE, o
que demonstr'à seu aescómpasso' 'com a· realidade
econômica do 'Brasil. ., , . , ,',

, ' Em ~uarfó""lugal'; '0' ácompanhamentâ dos pro
gramâs' de corlcessão, 'eM maneira geral, vêm se dan
do' de' forma iríettciente~{ licrítica ecom bastante tole-
rância por parte da fiscalização. ..
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E, por último, os processos de licitação das concas- Acompanhando sábias considerações de experi-
sões federais envolveram falhas, constatadas, inclusive, ente educadora que atua no Espírito Santo, a Sra. Euzi
pelo Tribunal de Contas da União, que podem ter compro- Moraes - professora aposentada da Universidade Fe-
metido a concorrência e a definição da menor tarifa. deral do Espírito Santo e ex-Secretária Estadual de

Para tentar consertar esses problemas, produzi- Educação - convido todos a uma rápida reflexão so-
mos um projeto, já aprovado pela Comissão, que mo- bre o papel desempenhado pelos professores.
raliza e regulamenta as concessões de rodovias e a Falando especificamente a respeito da profissi-
cobrança de pedágio no País. Se aprovado, acredito onalização dos nossos educadores, os termos ''trei-
que teremos vencido uma importante luta contra os namento", "reciclagem", "capacitação", ''formação''
abusos que hoje verificamos. agora dão lugar ao conceito de desenvolvimento pro-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ fissional - desenvolvimento aqui entendido como um
Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Professor Lui- processo que dura a vida inteira. A formação profissi-
zinho. . onal, pois, não se encerra com a obtenção do diplo

ma. Pelo contrário, é preciso ter em mente que, venci-
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem da essa primeira fase, virão outras, muitas outras.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Presidente da Ressalte-se que tal conclusão não se aplica res-
Casa solicitou esforço concentrado' para que votásse- tritamente ao educador, mas deve impulsionar toda e
mos a reforma do Poder Judiciário na noite de ontem. qualquer categoria: médicos, engenheiros, economis-
Devido à obstrução dos partidos de sustentação do tas, artistas, filósofos.
Governo, não pudemos dar continuidade às votações. Na verdade, a responsabilidade do educador de

S.Exa. convocou-nos para hoje, às 10h, tentar dar formar pessoas não somente do ponto de vista inte-
início às votações, mas estamos longe do quorum de lectual, mas também sociocultural, é acrescida em
308 Parlamentares. Apenas 197 Deputados, até este importância, notadamente no que respeita aos que
momento, registraram sua presença no painel. .____Effisinam crianças.

Solicito a V. Exa. que tome medidas a fim de ga- Felizmente a consciência disso tem fomentado ini-
rantir o quorum para o início das votações. ciativas que privilegiam a formação continuada de pro-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ fessores. No Espírito Santo, há o Projeto Formar, de-
De acordo com a reclamação, convoco todos os Srs. sencadeado e subvencionado pela empresa Aracruz
Deputados a comparecerem ,ao plenário da Câmara Celulose S. A., conforme planejamento e desenvolvi-
para registro de suas presenças, a fim de darmos iní- mento da Rede Interdisciplinar de Educação - RIED.
cio à votação. Já se vão dois anos e meio de apoio a 65 grupos

de estudo e à formação de 650 educadores nos Muni-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - cípios de Aracruz, Ibiraçu, São Mateus, Conceição da

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos Barra e Pedro Canário.
Elias. Antes, quero parabenizá-lo pelo seu aniversá- A metodologia adotada no Projeto Formar, mui-
rio. Meus parabéns. Tenha muitos anos de vida, nobre to mais do que teorizar sobre a prática, privilegia sua
Deputado. discussão. Em outras palavras, as situações concre-

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES. tas apresentadas é que motivam a busca dos subsídi-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Muito obrigado. os teóricos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, discutir Professores formadores e professores em for-
acerca da educação e de suas implicações para a mação caminham juntos. Estão se desenvolvendo a
melhoria da qualidade de vida da população brasileira capacidade crítica e autocrítica, a salutar discussão
não constitui novidade. Trata-se mesmo de tema re- das práticas pedagógicas, como também a prática do
corrente para o qual parece confluir toda a expectati- feedback, que vem a ser a troca regular e sistemática
va de que o Brasil seja, quiçá em um futuro próximo, entre os dois atores do processo.
um país socialmente mais justo e economicamente Sras. e Srs. Deputados, a repercussão alcança-
mais equilibrado. E é na construção de dias melhores da pelo Projeto Formar fez dele objeto de discussão
que se inspiram as sucessivas teorias e abordagens em fórum de debates organizado em Brasília pelo Mi-
para tornar eficaz a ação educadora na vida do cida- nistério da Educação, no ano passado.
dão. E, embora a nomenclatura varie, o cerne perma- É tempo, pois, de vermos multiplicado o exem-
nece inalterado. pio capixaba por todo este imenso Brasil. Cidadãos, é
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ria, serão de utilidade pública, além do que prevê a
lei, as obras que o Conama vier a'fazer futuramente.
'0 mesmo se aplica ao interesse social: o zoneamento
se dará de acordo com o Conama; a implantação de
reservatórios artificiais depende de parâmetros a se
rem definidos também pelo Conama; a recomposição
das reservas legais dependerá de critérios a serem
estabelecidos pelo Conama - como se estivesse a lei
delegando a esse órgão _um poder que é nosso, ga
rantido através do voto popular e democrático do
povo brasileiro.

Sr. Presidente, o que mais me preocupa é o que
afirmava antes e afirmo agora: que esse movimento
de pressão nacional e internacional, ao qual o Gover
no cede, que vivia apontando como rumo, como solu
ção o engessamento absoluto da 'Amazônia, vai se
calar, porque o que queria já conse'guiu, ou seja, ga
rantir que 80% a 90% da Amazônia sejam intocáveis.

Não sei a quem isso serve a não ser aos interes
ses internacionais. Só um cego, um tolo ou um mal in
tencionado não vê isso.

O SR. BEN·HUR FERRElfIA (PT - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Pr~sidente, Sras. e Srs.
Deputados, inconformados com as'perdas salariais so
fridas pelo impacto de cinco anos sem,aumento, servi
dores públicos de diversas categorias e dps mais dife
rentes pontos do País resolveram entrar em greve.

Os servidores do Incra de Mato Grosso do Sul
justificam a paralisação apresentando extensa pauta
de reivindicações, que inclui, além das reivindicações'
diretamente vinculadas à questão;salarial, p~upa
ções bastante pertinentel1l no que diz respeito à pró
pria estrutura do órgão e à questão agrária brasileira.

tempo de cobrarmos das autoridades públicas com':
petentes pesado inve.stimento na formação profissio
nal dos nossos jovens.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento
seja divulgado nos meios de comunicação desta Casa.

O SR. MÁRCIO BITTAR (PPS - AC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, dias atrás o Brasil as
sistiu a uma discussão das mais maniqueístas, trava
da no Congresso Nacional, em que se separou, teori
camente, como se isso fosse possível, os bons e os
maus, pela mudança do Código Florestal brasileiro.
Jogaram, com a complacência, com a conivência do
Executivo e da maior parte dos componentes do Le
gislativo, idéias absolutamente mentirosas, falsas,
que não contribuem absolutamente para resolver a
questão dos 18 milhões de amazônidas que habitam
cerca de 60% do território nacional.

Ventilou-se que a solução para os problemas
amazônicos era o Governo trabalhar o zoneamento
econômico e ecológico. O Executivo sabe há décadas
da sua necessidade e o não faz. Divulgou-se aos qua
tro cantos deste País e do mundo que qualquer taxa
que fosse por aqui aprovada significaria uma taxa em
cima do todo da Amazônia, o que não é verdadeiro.

E agora o Presidente da República - aquele
mesmo Presidente que nós, da Esquerda, do campo
centro-esquerda, somos ligeiros e rápidos em denun
ciar a aproximação criminosa, subserviente ao FMI,
atrelando a política econômica do País aos seus dita
mes -, num gesto que considero mais um desacato,
assim como já havia dito aos Parlamentares da sua
base de apoio que demitiria os afilhados se não vo
tassem o salário mínimo de 151 reais, diz, alto e bom
som, ao Congresso Nacional que, se não fizer as leis
da maneira como ele quer, irá vetá-Ias. Ou não foi isso I .Assim, assuntos como manuten~6 e fortaleci-
que S. Exa. garantiu, quando ameaçou vetar o/novo 'mento do Incra, abertura de concur~ú.blico para re-
Código Florestal brasileiro se o Congresso Na'ciOAat"-/, composição da força de t~~~~.do órgão, manuten-
decidir, através do voto legítimo, contrari~? , ção e fortalecimento gps- órgãos públicos e

Como solução, mais uma vez, ele joga com a não-extinção ou transformação desses em agências
pressão e consegue postergar o assunto por ses,sen- executivas e organizações sociais constam dessa
ta dias. Esta Casa tomou a decisão de prorrogar, ,8 rica pauta de reivindicações.
partir da pressão do Executivp, por sessenta dias'lo Além disso, preocupados com uma situação
prazo dado à Comissão Mista do Congresso N~cional agrária que chega a ser caótica, os servidores reque-
que analisa o projeto de conversão da medida provi- rem o fim 'das represálias aos ,trabalhadores rurais
sória que o Governo reedita pela qüinquagésima ve;z~ sem terra e a abertura de canais de negociação, o for-

Sr. Presidente, ao reeditar a medida provisória, " talecimento do instituto da desapropriação e a ampli-
o Governo Federal diz claramente que o Congresso 'ação dos recursos para a realização de reforma agrá-
Nacional não tem poder para legislar, que quem tem é 'ria. Reivindicam também reposição salarial referente
o Conama, porque introduz na qüinquagésima edição "'às' perdas~dos últimos cinco anos, manutenção da
da medida provisória exatamente o que diz a propos- aposentadoria integral, novo plano de carreiras, ex-
ta do Conama. E mais: nos termos da medida: provisó- tensão das gratificações a todas as categorias do
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Incra e retirada·dos projetos de emendas constitucio
nais e de leis que suprimem direitos dos servidores.

Neste momento em que o País fervilha, em face
de tantas injustiças sociais acarretadas pela implan
tação de uma política que não tem como principal ve
tor o bem-estar dos cidadãos brasileiros, as reivindi
cações dos servidores são mais do que justas e me
recem a atenção de toda a sociedade brasileira.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se
guinte o discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, ocupamos a tribuna no dia de hoje para
discorrer sobre o seguinte tema: Orçamento - farsa
ou enganação. ,

No dia 11 de maio último, o Presidente da Repú
blica sancionou '0 Orçamento da União para o ano
2000. Uma semana depois, publicou um decreto - o
Decreto nº 3.473, de 18 de maio - cortando recursos
desse Orçamento. '

Durante oito meses o Congresso discutiu o
Orçamento 2000 e acrescentou 8,27 bilhões de reais
à proposta inicial do projeto de lei do Executivo.

Parece brincadeira, mas toda a discussão do
Congresso pode ter sido em vão, pois o corte decreta
do - de 8,56 bilhões - supera em 29 milhões tudo o
que foi adicionad~ pelos Parlamentares.

A medida.tomada pela Presidência reveste-se
de maiQr gravidade. Aparentemente, afeta de maneira
indistinta as despesas de custeio e investimento. No
entanto, considerando as dificuldades em cortar o
custeio, pois se supõe que a máquina pública deve
continuar funcionando, a maior parte dos cortes po
derá ocorrer sobre os investimentos.

Sendo o Orçamento total da União de 1,004 tri
lhões e a parcela destinada aos investimentos de ape
nas 12,448 bilhões, um corte de 8,5 bilhões, que afetará
fortemente os investimentos, é de extrema gravidade.

Para deixar mais evidente o que está aconte
cendo no Brasil, neste ano estão sendo programados
os pagamentos de juros e encargos da dívida em tor
no de 78,12 bilhões. De· amortização, estão 'progra
mados mais de 50% do Orçamento: 709 bilhões. Ede
investimentos, menos de 12,5 bilhões, que acabam
de ser cortados pelo decreto presid~ncial.

No dia-a-dia, para os setores mais pobres, as
carências vividas nas áreas de saúde,· educação, ha
bitação, infra-estrutura urbana, emprego, atendimen
to a idosos etc. &ão sentidas dramaticamente. Os se
tores que ainda dispõem de alguns recursos privilegi
ados, por. terem empregos e· nível de vida relativa
mente razoável, são obrigaçjos a utilizar-se de planos
de saúdeí,escolas particulares, financiamentos extor-

sivos e, rapidamente, vêem sua condição de vida de
teriorar-se. Com o fim das aposentadorias, percebem
que, para manter algum cooforto, terão de trabalhar
até morrer. Nas aposentadorias privadas não podem
confiar. Os que assim o fizeram estão amargamente
arrependidos.

Sobre a garantia de segurança, que seria uma
obrigação do Estado, não é necessário comentar. Tanto
os pobres quanto a classe média vivem hoje aterroriza
dos. Nem os ricos podem ter sensação de segurança.
Vivem com medo de assaltos e seqüestros.

Em um quadro assustador de deterioração das
condições sociais de vida, com a retirada do Estado de
cena, progressivamente, é que sucede um corte de ta
manha magnitude. Os 12,5 bilhões de investimentos já
eram insuficientes. Significavam somente 1,2% do
Orçamento. Talvez não sejam suficientes nem para dar
atendimento adequado à saúde pública. Com o corte,
temos o retrato de um país que retrocede, de um país
onde o Estado se retira de cena e deixa sua população
abandonada, priorizando, de forma absoluta, o paga
mento de juros e os compromissos externos em detri
mento da vida da imensa maioria dos brasileiros.

Se forem cortados 7 bilhões dos investimentos,
como se comenta, sobrarão apenas 5,5 bilhões. Nada,
diante das necessidades do País. Se desse total forem
executados 50% - no ano de 1999, dos investimentos
orçados, no total de 9 bilhões, foram pagos somente
41,5%-, teremos um gasto de investimentos de apenas

, 2,75 bilhões durante o ano 2000. É urgente que se
mude a política econômica do Governo.

Como podemos ver, o Orçamento da União e os
recursos destinados aos Municípios e Estados têm
uma existência quase virtual. Existem somente no pa
pei e nas declarações do Governo.

É preciso que esta Casa tenha a coragem de
modificar a legislação fazendo com que as decisões
do Congresso Nacional sobre o Orçamento deixem
de ser meramente consultivas ou autorizativas, mas
se tornem, efetivamente, deliberativas.

O que o Congresso deliberar sobre o Orçamen
to deverá ser cumprido pelo Executivo, sob pena de
enquadramento em crime de responsabilidade.

'. É este o nosso, registro.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
. orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há
cerca de uma ~emana, em Campinas, algumas auto
ridades buscaram acusar o movimento grevista dos

. .servidores públicos como o responsável pelo cresci
mento da mortalidade, geral na cidade.
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Sabemos que isso não é justo, mesmo porque
nenhum profissional da área de saúde atenta contra a
vida. O seu interesse maior é atender às questões
emergenciais. Se pacientes de outras regiões foram a
Campinas buscar assistência médica e tiveram, atra
vés da sua cronicidade, evolução ruim, isso não se
deve à falta de assistência ou à omissão de socorro
no atendimento a paciente graves.

Gostaria de enfatizar que os baixos salários ou
a ausência de salário é o que proporciona o aumento
de um indicador importante, que é a mortalidade in
fantil. A falta de aumento de salário, a greve sem res
posta e o desemprego vêm colaborando com o apro
fundamento..da desigualdade social, e a vítima prefe
rencial dessa desigualdade é a criança brasileira.

Nesta última década, embora a m~rtalidade in
fantil como um todo venha caindo, a mortalidade de
crianças menores de 5 anos vem aumentando: ocor
reram mais de 40 mil mortes por ano de crianças nes
sa faixa etária. O mais deprimente é que elas morrem
devido a doenças previsíveis e evitáveis, como diar
réia, sarampo, desnutrição, malária e pneumonias.

De acordo com a Organização Pan-Americana
de Saúde, 38% das crianças nas Américas morrem
de pneumonia; 35%, de diarréia; 30%, de doenças
decorrentes da desnutrição. No Brasil, na zona rural,
praticamente dobraram as mortes de crianças meno
res de 5 anos, e a maioria desses óbitos infantis é de
corrência de um precário sistema de saneamento bá
sico não só nas regiões mais distantes do País, mas
também nas grandes metrópoles.

Em São Paulo, dados da Pastoral da Criança
apontam que o percentual de mortalidade infantil au
rnen~ou, no ano passado, em quase 40% nas popula-

;:õéS que vivem nos bolsões de miséria. Esse fenô
meno é explicado pelo aumento da natalidade e da
pobreza nos Municípios cobertos pela Pastoral, sen
do essa pobreza claro indicador do aumento da mor
talidade dessas crianças. Isso é também observado
nos bairros pobres de cidades ricas como Campinas,
onde houve redução de 3% na mortalidade infantil em
menores de 1 ano, mas aumentou em 124% a morta
lidade em menores de 5 anos nas periferias.

É importante que se ressalte, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o papel dos agentes comuni
táribs de saúde, que tem sido fundamental na redu
ção dos índices de mortalidade infantil, mas eles POIJ

co podem fazer para que haja investimentos em sane
amento básico, empregos e melhores salários.

Na assistência médica prestada pelo SUS ainda
existe déficit no atendimento à criança e à gestante,

faltam orientações sexuais aos adolescentes e inexis
te controle eficaz dos óbitos, havendo subnotificação
de até 25% das mortes de crianças no País.

Os programas de saúde da família, de vacina
ção e até de recuperação de leitos hospitalares
vêm-se multiplicando. Contudo, é uma luta inglória
para a saúde. Afinal os salários são baixos, há de
semprego, aumento desordenado das populações
nas grandes cidades, falta de prioridade de sanea
mento básico, erradicação de analfabetismo etc.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos
próximos das eleições municipais. Nessa ocasião, os
candidatos devem ser argüidos quar;Jto aos progra
mas que possam contribuir para a erradicação das
doenças evitáveis, para a proteção materno-infantil,
devendo sua avaliação ser sistematicamente realiza
da de acordo com índices que apontam para um com
bate efetivo da mortalidade infantil, que seja eficaz
para a diminuição desses índices entre crianças me
nores de 5 anos de idade. Os baixos salários, o de
semprego e a falta de saneamento básico são indica
dores importantes para o aumento da mortalidade in
fantil no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. UBIRATAN AGUIAR - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (BJoco/PSDB - CE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
registramos a alegria da Câmara dos Deputados em
receber neste momento Parlamentares da República
Popular da China. Agora mesmo, em nome do Presi
dente Michel Temer, demos-lhes boas-vindas no Sa
lão Nobre desta Casa, e agora o fazemos neste ple
nário. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
É com muita honra que, dirigindo interinamente a Pre
sidência desta Casa, saúdo os Parlamentares da Re
pública Popular da China, reconhecendo que se trata
de uma nação forte, potente, de um povo trabalhador
e enérgico, que orgulha o Brasil inteiro.

Agradeço-lhes a presença. (Palmas.)
A SRA. MARIA ABADIA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
A SRA. MARIA' ABADIA (Bloco/PSDB - DF.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden·
te, aproveito a oportunidade para saudar, em nome

"
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do PSDB, a delegação chinesa, e dizer da felicidade
que tive quancjo da minha visita à China. Foi uma das
mais proveitosas viagens que já fiz. Os chineses re
ceberam-nos - Deputadas Constituintes à época - de
fonna generosa e carinhosa.

Faço este agradecimento e dou-lhes as bo
as-vindas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) 
Está feito o registro de V. Exa.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavrá pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do
Partido dos Trabalhadores e do Líder, Deputado Aloi
zio Mercadante, transmito nossas saudações aos
Srs. Deputados da República Popular da China, aos
representantes do glorioso Partido Comunista chinês
e aos membros do corpo diplomático.

Esta Casa legislativa sente-se honrada em re
ceber representantes de um povo cujo herorsmo eca
pacidade de construir uma nação forte e líder no mun
do e na Ásia são motivo de admiração de todos os
brasileiros. Bem-vindos ao Brasil - é o que deseja o
Partido dos Trabalhadores. (Palmas.)

O SR. ARO~DO CEDRAZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

- O SR. AROLDO CEDRAZ (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome dos Parlamentares desta Casa, em especial do
Partido da Frente Liberal- autor do convite - gostaria
de apresentar as boas.-vindas a tão altas autoridades
chinesas, que muito nos honram. Tenho certeza de
que, com esse entrelaçamento político-parlamentar,
vamos ampliar as relações bilaterais no campo polfti
co, sociológico, tecnológico, científico e comercial.

Portanto, apresento, em nome do meu partido,
as boas-vindas aos Parlamentares chineses.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 

CE. Pela ordem. Sem-tevisão do orador.) - Sr. Presi
dente, por delegação do nosso Líder, Deputado Euní
cio Oliveira, em nome do PMDB, desejo neste instan-

te saudar a delegação de Parlamentares da grande
nação chinesa, que neste instante honra o nosso
País com a sua visita.

Particularmente para mim, esse fato é sobremo
do significativo. Na condição de Presidente do Con
gresso Nacional, em 1991, tive o privilégio de visitar
aquela grande nação amiga e recolher ali impressões
de desenvolvimento, de hospitalidade, enfim, de um
pars que cresce, se expande e impõe respeito e admi
ração perante a comunidade universal. (Palmas.)

A SRA. LUlZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exa. a palavra.

A SRA. LUlZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, em nome do Partido Socialista Brasileiro, também
damos boas-vindas aos Parlamentares chineses.

Aproveito a visita de S. Exas. a esta Casa para
saudar o extraordinário povo da China pela lição de
soberania, de cultura e sobretudo de independência e
de autonomia em relação aos interesses que muitas
vezes o mundo impõe a outros países, notadamente
aos do Terceiro Mundo.

É com muita alegria que, em nome do PSB, tam
bém celebramos a presença desta comitiva. Queremos
dizer-lhes o quanto o povo brasileiro respeita e conside
ra a cultura e a forma como o povo chinês realiza seus
inter~~es e os garante perante as outras nações.

,Era o que tinha a dizer.
"O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,

p~ço a palavra peía ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Pela

orçlem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partiqo Humanista gostaria de saudar a delegação
chines!i. A China é um exemplo de como se pode de
~~nvolver um país com autonomia, mantendo sua Ii
berQ~d,e, seus costumes e principalmente sua sobe
ranifl·

-J;stá de parabéns o povo chinês.
Q"SR. REGIS CAVALCANTE- Sr. Presidente,

p.eço a palavra pela ordem.
O.SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

rem v: Exa. a palavra.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do PPS, herdeiro das melhores tradições do
Partido Comunista Brasileiro, quero saudar nesta
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Casa a delegação de Parlamentares do Partido Co
munista Chinês, o povo chinês e a República Popular
da China pela maneira como se comportam no mun
do globalizado. Elogio os chineses pela forma como
constroem essa enorme potência.

Damos-lhes boas-vindas ao Brasil. Muito obri
gado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Rubens Bue
no, do PPS do Paraná, que disporá de cinco minutos.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, Srs. Depu
tados do Parlamento chinês em visita a esta Casa, em
março de 1997, o Banco Central fez uma intervenção
no patrimônio do Bamerindus que resultou na venda de
suas empresas não bancárias. O preço mínimo ofereci
do por elas foi indicado por duas empresas de auditoria
que estão sendo questionadas pela Associação Nacio
nal dos Investidores Minoritários do Bamerindus.

Nesse contexto, a Inpaeel, maior empresa do Gru
po Bamerindus, e a Bamerindus Empreendimentos Flo
restais foram vendidas à indústria norte-americana
Champion por um preço mínimo de 84 milhões. Entre
tanto, o valor para o leilão fixado anteriormente pela pró
pria empresa de auditoria era de 140 milhões.

Ora, Sr. Presidente, como uma empresa que
teve um faturamento, já no primeiro ano com os novos
proprietários, de 900 milhões e possui ainda um ativo
imobilizado de 1 bilhão pôde ser vendida pela bagate
la de 84 milhões? Os investidores minoritários do anti
go Bamerindus pedem na Justiça que o Banco Cen
traI seja responsabilidade por vender as empresas
por preços abaixo dos reais.

Para facilitar a venda do Bamerindus ao capital
estrangeiro, o Governo utilizou recursos públicos do
Proer e agora alega não pagar os acionistas porque
precisa antes saldar todas as dívidas com os credo
res. Contudo, se o Banco Central continuar autorizan
do a venda do patrimônio do banco por uma ninharia,
não sobrará nada.

É estarrecedor que, após ter emprestado bi
lhões com juros irrisórios ao Bamerindus, o Governo
brasileiro venda o controle acionário do banco, por
uma quantia vil, ao HSBC - Banco Originário de Hong

, KOr:"g e envolvido em diversos escândalos e negócios
escusos. Parece-me que houve algum acordo entre o

'Governo brasileiro e os banqueiros internacionais
para a celebração de negócio tão contraditório aos
Q,lhos da sociedade.

Na tel)tativa de colocar um freio na venda do pa
. trimônio do qual os acionistas do Bamerindus têm

participação, a mesma juíza que determinou a apre
sentação dos documentos sobre a auditagem dos ati
vos e passivos das empresas vendidas também con
cedeu, no mês de abril, despacho em favor da associ
ação dos investidores minoritários do Bamerindus
contra o Banco Central e o HSBC.

Épreciso, Srs. Parlamentares, questionar os valo
res mínimos pelos quais estão sendo vendidos essas
empresas, assim também como o processo de liquida
ção do Bamerindus, que, ao lado de outras operações
semelhantes, internacionaliza a economia brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas registrar a apresentação de projeto de decreto
legislativo que dispõe sobre a realização de plebiscito
para criação de três territórios federais: Território Fede
ral do Rio Negro, no Estado do Amazonas; Território Fe
deral do Solimões, também no Estado do Amazonas; e
Território Federal do Tapajós, no Estado do Pará.

Em outra oportunidade abordarei com maior
profundidade o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Será recebido, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eunício Oliveira.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em pronunciamento feito an
teriormente nesta tribuna, fiz um relato sobre a cons
trangedora situação em que se encontram pequenos
e médios produtores rurais do Nordeste, sujeitos a
entregar a colheita da primeirásafra agrícola, do cor
rente ano, a preços mínimos, inf~iores ao do custo de
produção. Hoje retorno a esta me~ma tribuna para di
zer que a aflitiva situação desses proprietários rurais
agravou-se, com a iminência de perda significativa na
produção do algodão. Em vários Municípios do Ceará
e de outros Estados do Nordeste, encontram-se os
agricultores preocupados com a propagação da pra
ga do bicudo, o secular inimigo da cotonicultura.

Nos últimos dez anos, essa praga afetou profun
damente a produção algodoeira, causando prejuízos
consideráveis aos plantadores, à agroindústria e aos
exportadores de pluma, empobrecendo ainda mais
os proprietários de terra e os extratores, principal-
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mente os de lã, óleo lintel e resíduo, entre mais de dez
subprodutos.

Cinqüenta por cento da atual safra de algodão
do Ceará já estão afetados pela praga do bicudo, in
seto que destrói as fibras dessa cultura. A denúncia,
feita num misto de desabafo e apreensão, é do Presi
dénte do Sindicato da Indústria de Beneficiamento de
Algodão do Ceará, Marcos Montenegro. "O bicudo
tornou-se incontrolável no interior do Estado e real
mente vamos ter uma queda muito grande em termos
de produção", adverte Montenegro, atribuindo a de
vastação causada pela praga à falta de ações de
combate ao bicudo, não realizadas em 1999, como o
arranque das soqueiras.

A safra do Ceará, antes estimada em 25 mil to
neladas de pluma, cairá para números entre 16 a 17
mil toneladas, segundo Montenegro.

A praga do bicudo não é apenas um problema
estadual, mas também regional, atingindo todo o Polí
gono das Secas, e está a exigir, o quanto antes, com
bate sistemático e permanente dos órgãos governa
mentais, para evitar prejuízos ainda maiores do que
os já registrados. A assistência aos lavradores nor
destinos deve, principalmente, serseguida de campa
nha de esclarecimento e de conscientização dos co
tonicultores sobre a necessidade de mudança no pro
cesso tradicional de cultivo do algodão.

Há algum tempo, os técnicos agrícolas vêm
aconselhando a substituição do plantio do algodão
herbáceo pelo algodão tipo FNH, mais resistente à
praga do bicudo. Nos idos de 1950, o Prof. Guimarães
Duque, um dos mais respeitados agrônomos brasilei
ros, já advertia para as ameaças que cercam o cultivo
da terra, ressaltando porém que, apesar da evolução'
cientifica e das novas profissões que surgem a cada
dia, o solo continua a ser o nosso grande tesouro. E
acrescentava: "A civilização ainda depende do palmo
de solo, que se estende do litoral ao sertão. A erosão,
a queima e os maus processos agrícolas têm roubado
a fertilidade que deveria permanecer na terra, para
alimentar as populações urbanas". Econcluía: "A con
servação do solo é a preservação da civilização".

Estava certo o pr6f. Guimarães Duque, mas,
para que o cultivo da terra seja alternativa d~ subsis
tência válida, necessário se faz que os proprietários
rurais tenham confiança nos resultados do seu traba
lho no campo e aceitem a necessidade de mudança

.nos métodos tradicionais. O apego à cultura conser
vadora e tradicional só tem contribuído para que o bi
cudo continue a pôr em risco a produção algodoeira

no Nordeste e a ser verdadeiro flagelo para a cotoni
cultura regional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Estado
brasileiro pouco se tem preocupado em apoiar financei
ramente a agricultura, como alternativa para fixar o ho
mem ao campo. Historicamente, é de justiça lembrar
uma exceção digna de menção: a política firme de apoio
à agricultura, do Presidente Epitácio Pessoa, que nos
idos de 1920 elaborou o primeiro grande plano de assis
tência aos pequenos e médios produtores rurais.

Nesse ano, o Presidente Epitácio Pessoa, em
memorável decisão, ao regulamentar a Inspetoria Fe
deral de Obras Contra Secas -IFOCS, pôs em execu
ção ousado plano de estímulo ~os agricultores, cons
tante de financiamento a longo prazo, com juros módi
cos para aquisição de implementos agrícolas, adubos
e sementes; combate sistemático às pragas, com ori
entação direta de agrônomos e técnicos agrícolas;
transporte regular da safra para os centros de consu
mo; e preço justo para comercialização dos produtos
agrícolas. Lamentavelmente, seu sucessor, o Presi
dente Arthur Bernardes, não teve a mesma sensibili
dade. Oplano foi esquecido, voltando a agricultura bra
sileira ao estado primitivo de penúria secular.

Vale ressaltar, a propósito, que, apesar de todas
as adversidades, o algodão ainda continua a ser pro
duto básico da economia regional. No Nordeste, o Ce
ará foi sempre o maior produtor. Já em 1851 chegava a
Fortaleza a primeira máquina de descaroçar algodão,
grande evento para a época em que se conheciam
apenas as descaroçadoras manuais, no preparo do al
godão para os velhos fusos de fiar. E em 1883, por ini
ciativa da família Pompeu de Sousa Brasil, era inaugu
rada, na Capital cearense, a primeira usina de benefi
ciamento de algodão, utilizando equipamento de últi

'fT:ta geração, importado diretamente da Inglaterra. Dois
ano's-aJ?ós, entrava em funcionamento a primeira fábri
ca de ólà~a cidade de Baturité.

Registr~~nda que o algodão produzido no
Ceará, por muitos an~esteve entre os melhores do
mundo, sendo a produção;-eQ! sua totalidade, exporta
da para países da Europa. Vultôse~barques ocorre
ram no ano de 1809, em sucessivas vlaQElns da Galera
Dois Amigos, de Fortaleza para o Reino unIdo"

"'-,
Na última déqada do século !itual, houve porém....

deClínio acentuado na produtividadé da cotonicultura
cearense. Mas, no ano em curso, registrou-se significa
tiva mudança, com o incentivo ao plantio em quase toda
região nordestina, com grande adesão de proprietários
rurais, e a perspectiva de preços mais vantajosos, além
'da certeza de que o mercado interno garantiria total e
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imediata absorção de toda a produção, para suprir as
necessidades da indústria têxtil regional.

Mas, o que seria um ano promissor, corre agora
o risco de transformar-se em um ano de perdas consi
deráveis para pequenos e médios produtores rurais,
em conseqüência da praga do bicudo. O surto está a
merecer, portanto, imediata atenção do Poder Públi-

- co, -com adoção de medidas assistenciais, que preci
sam ser tomadas a tempo de salvar boa parte da pro
dução. É fundamental que os órgãos governamentais
se convençam, afinal, de que o combate ao bicudo
não pode continuar a ser apenas emergencial, mas
permanente, continuado, efetivo. Somente assim os
agricultores nordestinos terão ainda motivação para
novos e futuros plantios de sementes de algodão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não se
pode deixar de reconhecer, todavia, que tem ocorrido
recentemente, um fato positivo na questão da agricul
tura. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, sen
sibilizado com a aflição dos produtores rurais, anunci
ou um pacote de medidas, atendendo às reivindica
ções da Confederação Nacional dos Trabalhadores
da Agricultura - CONTAG.

De acordo com o pacote, o Governo Federal vai
adotar a chamada prevalência-do produto nos investi
mentos e no custeio, na agricultura familiar, em subs
tituição à taxa de juros a longo prazo - TJLP. Isto sig
nifica que os produtores rurais que tomarem emprés
timos no sistema financeiro pagarão suas dívidas de
acordo com o valor de sua produção. O reembolso do
financiamento será feito em cinco anos, com carência
de um ano. Um programa de crédito fundiário será
também criado, em parceria com o Banco Mundial 
BID. A previsão é de que sejam investidos 720 mi
lhões de reais no período de 2000 a 2002, dos quais,
160 milhões no corrente ano. O público alvo desse
novo programa será o segmento mais carente dos
agricultores familiares, preferencialmente o da Re
gião Nordeste. Os recursos poderão ser utilizados na
compra de terra e em investimento de infra-estrutura
e assistência técnica. O prazo de pagamento será de
vinte anos, com três de carência.

O pacote anunciado pelo Governo é, sem dúvi
da, importante para a reativação do setor agrícola.
Mas o que se espera é que tenha efetiva aplicação e
que os financiamentos programados cheguem ao
campo sem maiores dificuldades e sem burocracia,
para não frustrar as perspectivas otimistas criadas.

Vale, a propósito, registrar tópico de editorial do
Jornal da Tarde, de São Paulo, em edição de 13 de
maio corrente, que diz: "Se o dinheiro chegar de fato a

seu destino, o que nem sempre ocorre, poderá deter
ou pelo menos reduzir a aceleração dos fluxos migra
tórios que incham as periferias das grandes cidades e
engrossam o caldo sangrento da violência urbana".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de imedia
to, pequenos e médios produtores rurais desejam
tão-somente que os organismos governamentais pro
movam guerra ao bicudo. Os Municípios cearenséiiae
Canindé e Quixeramobim, dois dos maiores produtores
de algodão no Nordeste, já provaram ser possível o ex
termínio da praga com um programa permanente e sis
temático de apoio aos produtores rurais. Iniciado em
1997 pelo então Secretário de Agricultura e Recursos
Hídricos, Francisco Barros Fontenele, o Projeto Canin
dé é hoje uma referência nacional. Diversos Estados
brasileiros o vêm adotando como programa social de
resgate à cidadania dos pequenos agricultores. No ano
em curso, técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos
da Prefeitura Municipal de Canindé, do Projeto Lumiar e
da Ematerce prestam assistência a 1.373 agricultores,
radicados numa área de 1.200 hectares.

Além de assegurar distribuição de sementes aos
pequenos agricultores, simultaneamente com a entrega
de inseticidas para o combate às pragas, o Projeto Ca
nindé construiu onze creches para filhos de agricultores
inscritos no programa de revitalização do algodão. O
Prefeito de Canindé, Luís Ximenes Filho, e o Secretário
de Agricultura e Recursos Hídricos, Alexandre Farias,
têm sido os maiores impulsionadores do projeto, empe
nhando-se em torná-lo realidade e também em esten
dê-Io a outros Municípios do Ceará e do semi-árido nor
destino. É um exemplo a ser seguido, sem dúvida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao conclu
ir, devo lembrar que os indicadores oficiais estimam um
crescimento de 157,8% no plantio de algodão no Ceará,
no corrente ano, com produção de algodão arbóreo da
ordem de 16.118 toneladas, e de algodão herbáceo
com aumento de 139,10% em re'~ção ao ano anterior.
Essas estimativas correm risco, porém, de grande per
da, em virtude da propagação qa praga do bicudo em
diferentes regiões do Estado eda Nordeste. Deve-se re
conhecer que é incontestável uma ação de emergência,
vigorosa, no estilo de operação de guerra para vencer o
flagelo do bicudo. É o caminho certo e o único viável, na
atual conjuntura, para salvar ainda boa parte dasafra do
ano 2000, que se prenunciava das maiores, com a revi
talização da cotonicultura cearense.

O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero, preliminarmente, manifestar minha crítica ao
Governo brasileiro, que, na Organização dos Esta-
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dos Americanos, foi desfavorável às sanções contra
o Presidente eleito ilegitimamente, de maneira frau
dulenta, Alberto Fujimori, no Peru. O Brasil deveria
ter tido a posição democrática de incentivar, através
da diplomacia, a democratização do Peru, e não
convalidar um governo ilegítimo, produto de uma
eleição fraudulenta.

O outro assunto, Sr. Presidente, refere-se a um
episódio que tem sido pouco discutido na Câmara, a
exposição do Brasil em Hannover. Como estão dizen
do alguns comentaristas, isso está cheirando mal. Pri
meiro, a cada dia cresce o volume de dinheiro dessa
exposição. Está hoje em torno de 18 a 19 milhões o
valor que o Brasil está gastando nessa exposição
para promover o País lá fora. Enquanto o Governo
não estabelece critérios para essas despesas, ele
corta emendas, não dá aumento a servidores e tem
um discurso de austeridade em relação ao tratamento
das questões sociais no nosso País.

O mais grave, Sr. Presidente, é que essa promo
ção do Brasil em Hannover tem como articulador poU
tico o filho do Presidente da República. Isso não pega
bem para a imagem do Presidente da República, para
a própria diplomacia brasileira. A separação dos inte
resses pessoais e familiares dos assuntos de Estado,
no nosso entender, que é um preceito republicano.
Nesse episódio da exposição de Hannover, o Gover
no Fernando Henrique Cardoso revela para o País e
para a opinião pública internacional um tipo de rela
ção em que se misturam a questão pública com a
questão familiar, privada.

Sr. Presidente, é estranho - para não dizer que é
absurdo e inaceitável - que o filho do Presidente da
República seja o articulador, o gerenciador de uma
exposição bancada financeiramente pelo Governo,
em torno de 19 milhões. E, pelo trabalho COI no articu
lador político dessa exposição, o filho do Presidente
da República recebe somas significativas.

A promoção do Brasil no exterior é um desejo
nosso. O prestígio do Brasil lá fora é igualmente um
pressuposto de uma política externa independente.
Mas a divulgação, a projeção do nosso País tem de

. ser feita de acordo com crit~rios mais rigorosos no
tratamento da coisa pública{rem de ser feito de ma
neira transparente, e não, Sr. Presidente, essa rela
ção obscura entre o Palácio do Planalto e um familiar
do Presidente da República. Ao mesmo tempo, a em
presa de comunicação que está fazendo a promoção

:. é de familiares do Presidente de um partido da base
. de sustentação do Governo, no caso, o PFL.

Sr. Presidente, isso é estranho. Não podemos
deixar de discutir essa questão na Câmara dos Depu
tados. Devemos solicitar informações e, por intermé
dio do Tribunal de Contas da União, fazer uma apreci
ação técnica da legalidade desses contratos, realizar
perícia dos termos dessa associação entre o dinheiro
público, interesses privados e familiares de quem exer
ce cargos chaves na República. Refiro-me à situação in
cômoda, até mesmo para a autoridade do Presidente
da República, de indicar o próprio filho para ser o princi
pal promotor de um evento, para o qual recebeu, de ma
neira significativa, segundo os jornais, dividendos, be
nefícios materiais. Quer dizer, o filho do Presidente pro
move a exposição e por este trabalho recebe, evidente
mente, salário, dividendos significativos.

Questionamos a validade desses gastos para pro
mover o Brasil na exposição de Hannover. Por isso, Sr.
Presidente, queremos fazer uma crítica: não é por esse
caminho que o Brasil vai se projetar no exterior, não
será por essa via que o País vai conquistar credibilidade
e prestígio em matéria de política externa. Ao contrário,
esse fato desmonta e desgasta a imagem do Brasil.

Queremos cobrar explicações do Governo bra
sileiro sobre os objetivos, a transparência e os critéri
os dos gastos para essa promoção do Brasil no exteri
or e, principalmente, sobre essas relações, repito,
não republicanas entre familiares e quem exerce o
poder na promoção do País no exterior.

Muito obrigado.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte_ discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho à tribuna desta insigne Casa de Leis
expor minha atitude de crítica incisiva ao modelo de
gestão do Município de Campos dos Goytacazes,
norte do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma ci
dade sitiada de mazelas sociais das mais graves pos
síveis, isolada do processo de desenvolvimento eco
nômico regional, em face do domínio da oligarquia
política no poder há mais de dez anos.

Como Deputado Federal eleito pelo norte, noro
este ecentro-norte do Estado do Estado do Rio de Ja
neiro com a maior votação do interior fluminense, te
nho guiado minha conduta parlamentar na defesa in
cessante dos interesses de minha região e, em parti
cular; do Município de Campos dos Goytacazes, onde
iniciei· e consolidei mínha trajetória política. Trajetória
estasempre pautada pelo s~nso crítico, com a adoção
de bandeiras e luta por projetos que disponibilizassem
os instrumentos necessários para ver Campos crescer
e romper o ímobilismo administrativo local, que faz a
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opção pela miséria, a opção pelo assistencialismo, recursos não houvesse, o que definitivamente não é o
pelo populismo claramente demagógico. caso, 'poderia acessar qualquer linha de crédito do

É preciso dar um basta ao modelo implementa- BIRD ou do Banco Mundial, para construir uma usina
do pelo grupo político que domina Campos, que faz de tratamento de lixo. E não o fez por quê? Porque ao
com que o Município apresente os piores indicadores PDT, Sr. Presidente, interessa a assistência social
sociais do País, comparáveis somente aos do Nor- como instrumento de domínio político, forma pela
deste brasileiro. Contra os números, o PDT não tem qual esse grupo sobrevive no poder a tanto tempo.
como reagir: Campos, segundo pesquisa do IPEA Desafio a Prefeitura de Campos a resistir a uma
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), registra fiscalização que aponte o número de servidores con-
uma faixa de 21,7% de famílias sobrevivendo abaixo tratados por serviços prestados, em regime de coope-
da linha da ihdigência, passando fome. rativa que ludibria o trabalhador, lhe retira todos direi-

Nestes doze anos do PDT em Campos, o Muni- tos possíveis e o escraviza.
cípio registrou crescimento negativo em sua econo- O PSDB em Campos e este Parlamentar, se as-
mia, apesar de um orçamento para este ano fixado sim o partido entender, colocam-se à disposição da
em torno de R$ 200 milhões, que, se bem aplicados, população do Município, oferecendo não somente a
poderiam gerar as condições ideais para o desenvol- crítica ao modelo esgotado efracassado das últimas
vimento local. Os recursos, gerados em sua grande administrações municipais, como também um progra-
maioria em função da participação na produção de ma de governo formulado por técnicos renomados,
petróleo, vias royalties, são aplicados sem o menor que irá inserir Campos em uma rota segura de desen-
'tr~ço de planejamento, sem o menor compromisso volvimento, justiça social.
com o rigor e qualidade técnica, conforme uma sim- Era o que tinha a dizer. .'"
pies visita à cidade pode expor. O SR. REGIS CAVALCAN'TE (PPS - AL. Sem

Que cidade é essa, Sr. Presidente - questiona revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
este parlamentar -, que administra um orçamento mio putados, ontem foi comemorado 'ó Dia Mundial Sem
Iionário, mas apresenta a maior taxa de mortalidade Tabaco. Aproveitando esta data, venho a esta tribuna
infantil do Estado do Rio de Janeiro? São 45 óbitos falar sobre os males desse vício. Apesar de tantos
para cada mil crianças nascidas, segundo os últimos alertas sobre os prejuízos causados pelo tabagismo,
dados consolidados do IBGE. nunca é demais reforçar o quanto esse hábito prejudi-

O dinheiro que sobra das obras da Prefeitura, a ca os fumantes e até os não fumantes. A letra de uma
maior parte, de asfaltamento e calçamento, leva à canção dos Titãs diz mais ou menos o seguinte: ''Tem
vida de fausto empreiteiros e grandes empresários, cinco minutos guardados dentro de cada cigarro..." Se
mas é escasso nos postos de saude, -que-não têm esses versos" são '.Verdadeiros, .imaginem, então,
médicos e remédios básicos. Como um Município que quantos minutos perdem aqueles que consomem
recebe do SUS (Sistema Único de Saúde) mais de R$ uma, duas ou mais carteiras de cigarro por dia.Tempo
4 milhões pode contar com uma central de medica- de vida perdido em nome de um vício maldito, vício
mentos -que não tem produtos para a população de esse que sustenta uma indústria milionária e irres-
baixa renda, para crianças? ponsável, mostrada inclusive no cinema.

Como a Prefeitura de Campos pretende explicar No filme "O Informante", empresários' da indús-
para a população que administra, há doze anos, um tria do tabaco não pensam duas vezes ao adicionar
Município de mais de 400 mil habitantes sem ter con- na produção do fumo'sul:istândàs 'que aumentam a
seguido, com tanto dinheiro em caixa, efetuar proje- depehdência da nicotina; provocando um estrago ain-
tos prementes, por exemplo, de construção de uma da maior na saúde dos usúários - uma atitude covar-
estação de tratamento de esgoto? A Prefeitura de de,' que causa repulsa.- , .'" '
Campos faz o que com os recursos milionários dos " Não se p'od~ ter'clemência, E;lm ~e' tr!=1tan~o de
royaltiea do petróleo? ' uma'indústria assassina como essá. É preciso ptopa-

O que não se faz, Sr.Presid~nte, émud~'r'a face gar ainda 'mais os maJéfíéios causados 'pelo .ci·garro.
da cidade, qúe' convive, nestes doze 'anos de PÇ>T, Com os anos de vício, os fumantes lotam os' leitos dos
com crianças de até 2 anos vivendo no LixãÓ Munici- hospitais com um vasto número de doenças:'dàrdio-
pai, catando restos de comida, entre ratos,. urubus, patias, acidentes"vascu'ráÍ"es~cerebrâis, doenças·pul-
sem escola, sem perspectiva de vida, sujeitas a todo moriares, enfis,emàs, câncer de pulmão e,'come nun-
tipo de doenças. A Prefeitura de Campos, mesmo que 'ca se 'divulga naquelas campanhás publicitárias que
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enfocam o público jovem, a impotência sexual tam
bém pode decorrer do tabagismo.

O gasto da saúde pública com as pessoas que
adoecem devido ao vício do fumo é enorme. Se meta-,
de desse dinheiro fosse empregado no tratamento e
recuperação eficaz dos dependentes, os recursos pú
blicos seriam poupados.

Aliás, a bancada do PPS apresentou um projeto
de lei que trata das medidas de combàte ao tabagis
mo, incluindo a distribuição de produtos farmacêuti
cos destinados ao seu combate, orientação adequa
da e assistência terapêutica. Todas essas despesas
devem ser financiadas com recursos do orçamento
do Ministério da Saúde, que, por sua vez, tem a res
ponsabilidade de padronizar os tratamentos e ade
quá-los às atuais técnicas terapêuticas e à disponibili
dade de produtos no mercado.

Não é oportuno discutir a natureza do vício. A
dependência psicológica ou física acaba gerand~ um
só problema, ou seja, uma grave questão de saú~e

que acarreta despesas médico-hospitalares. O trata
mento nem sempre é eficaz, pois, quando o doente
p~ocura auxílio médico, geralmente já está muito do·
ente. Se a rede pública investisse na cura do vício, as
mprtes poderiam ser evitadas e as indústrias de taba
co talvez não estivessem tão ricas.
, Deve-se tentar de tudo. Assim que o fumante

demonstrar a inte'nção de parar com o vício, a ~Ie pre-
. cisam ser oferecidas todas ás oportunidades de trata

mento, inclusive aquelas terapêuticas, que incluem
acupuntura, laser e orientação psicológica. Tais pos
sibilidades de cura devem destinar-se sobretudo aos
jovens, já que são eles o alvo preferido das indústrias
de tabaco. Claro, para os grandes empresários do
ramo, quanto mais qedo infiltrar.na vida d;!s pessoas
o vício, mais anos eles irão sustentar essa dependên
cia, enriquecendo, assim, as indústrias tabagistas.

No Brasil, o número de' fumantes é superior a
um quinto da população e o mercado de cigarrcs é
um dos maiores do mundo. Números tão assustado
res pedem uma mudança Orgente na realidade das
pessoas dependentes da nicotina. Pela economia
que irá representar na saúde pública, proponho que
os .jnales do cigarro sejam combatidos o mais cedo
pos~ível entre os fumantes. Campanhas publicitária
elucidativas que mostrem o real efeito do vício da ni
cotina no corpo humano serão uma arma eficaz nes
'sa lut;! contra o tabaco.

O combate ao tabagismo deve énvolver todos
os p·rofissionais de saúde etambém a sociedade, pois
o gasto de dinheiro público com os fumantes que es-

tão à beira da morte é um desperdício que precisa ser
evitado. Não que seja o caso de negar atendimento
médico a esses doentes. Com certeza, não se trata
disso, mas, sim, evitar que as pessoas cheguem a
esse estágio devido ao prolongamento do seu vício.
Faremos nossa parte nesta Casa se dispusermos de
mecanismos legais que melhorem o atendimento aos
fumantes que querem e precisam se ver livres dessa
terrível dependência.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SÉRGIO BARROS (PSDB - AC. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo atribuna desta Casa para manifes·
tar o meu apoio aos servidores públicos federais que
estão em greve, reivindicando a justa reposição das
perdas salariais. Quero deixar claro que serei solidá
rio ao Presidente da República, pelas medidas que
tomar em apoio aos servidores públicos federais, que
estão realmente a merecer uma revisão geral dos
seus vencimentos, tendo em vista as perdas ocorri·
das ao longo dos últimos anos.

Quero destacar, dentre os servidores públicos
federais que estão em greve, os professores e os ser
vidores universitários, que, além de vivenciar grande
perda salarial, convivem com uma série de problemas
que dificultam a conclusão de projetos de suma im
portância para o engrandecimento nacional. É meu
dever, como Parlamentar e ex-professor da Universi
dade Federal do Acre, instituição onde trabalhei du
rante dezoito anos, apoiar e discutir a adoção de me
didas alternativas que possam devolver a essas cate
gorias eà própria estrutura da instituição de ensino os
benefícios que oferecem à sociedade. Nesse sentido,
não poderia deixar de me colocar como um aliado da
categoria dos professores universitários, assim como
do conjunto dos servidores das universidades públi
cas, que tanto produzem em prol do ensino, da pes
quisa e da extensão, no entanto, não recebem a devi
da contrapartida pelo seu esforço e dedicação.

Em razão do aumento das tarifas de energia, tele
fonia e transportes e da majoração dos medicamentos,
educação e alimentos, houve, nos últimos anos, uma
acentuada queda no poder de compra dos servidores

,públicos I federais. Sabemos que o Governo da União
vem trabaJhando com muita seriedade para transformar
esta realidade. Programas específicos são implementa
,dos na busca de soluções para os grandes problemas
brasileiros, mas, infelizmente, os resultados não apare
cem a curto prazo, ea condição salarial da categoria dos
servidores federais não recebeu nenhuma intervenção
imediata, o que gerou essa grande defasage'Tl sa~arial.
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É justo, portanto, que o Estado dê aos servido- ção de documentos, a materialidade dessa conduta, já
res as condições necessárias para que não haja o se manifestou junto aos Tribunais competentes apontan-
comprometimento da qualidàâe--do serviço públicc)"e do-a-falta-de-pagamento como responsabilidade única do
para que os resultados sejam otimizados em prol de MEC, que simplesmente não repassa os valores neces-
toda a sociedade. Melhor remunerado, o servidor po- sários para as instituições federais de ensino superior.
derá desempenhar suas funções com muito mais mo- No dia 28 de março do corrente, representantes
tivação, estfmulo e dedicação, o que reverterá em me· da ANDES (Sindicato Nacional dos Docentes das Insti-
Ihoria significativa no funcionamento da administra- tuições de Ensino Superior) e da FASUBRA (Federação
ção pública federal. dos Sindicatos de Trabalhadores das Universidades

Como Parlamentar que integra a base de sus- Brasileiras), juntamente com Parlamentares, ingressa·
tentação do Governo, apelo ao espírito público do ram no Supremo Tribunal Federal com denúncia por cri-
Presidente Fernando Henrique Cardoso no sentido me de responsabilidade contra 9S Ministros da Educa-
de que determine à área econômica do Governo que ção, Paulo Renato de Souza; do Orçamento e Planeja-
sente à mesa de negociações com as entidades re- mento, Martus Tavares; e da Fazenda, Pedro Malan. Os
presentativas do funcionalismo, para que se estabele- Parlamentares e sindicalistas sustentam, no referido
ça um diálogo que permita, a ambas as partes, um co- documento, que só o MEC deixou de repassar R$135
nhecimento minucioso das posições que cada um milhões às instituições de ensino superior, referentes ao
sustenta. A partir daí, quem sabe não será possível o não pagamento de precatórios (dívidas judiciais), cujo
estabelecimento de pontos comuns que levem à su- prazo venceu em 31 de dezembro do ano passado. Soli·
peração do impasse ora existente. citam, portanto, o afastamento imediato dos Ministros

Por último, Sr. Presidente, solicito ainda que de Estado do exercício de suas funções.
meu pronunciamento seja divulgado nos meios de co- Integrantes das assessorias jurídicas, da direto·
municação da Casa. ria e da base da Fasubra e da ANDES, em audiência

Era o que tinha a dizer. com o Presidente da OAB, Reginaldo de Castro, tam-
O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB. Sem bém oficializaram uma denúncia contra o Governo

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Sras. e Federal devido às constantes desobediências a or-
Srs. Deputados, o Governo Federal, mais especifi- dens judiciais.
camente o Ministério da Educação, não pagou aos Foi encaminhada ainda uma representação ao
servidores das universidades brasileiras os preca- Ministério Público contra o segundo escalão do MEC,
tórios devidamente aprovados no Orçamento vota- onde são identificados os demais responsáveis pelo
do por esta Casa para o exercício de 1999. No caso, atraso no pagamento dos precatórios.
além de ignorar a força vinculante de,> Orçamento, o Essas dívidas judiciais correspondem a ressar-
Governo Federal despreza por completo a autorida· cimento de perdas infligidas aos trabalhadores pelo
de das decisões judiciais. setor público. Reclamado à Justiça o reconhecimento

No caso, além de ignora a força vinculante do do prejuízo, o Governo, quando perde a ação, fica
Orçamento, o Governo Federal despreza por comple- obrigado a inscrever o débito no Orçamento para que -
to a autoridade das decisões judiciais. seja pago no exercício seguinte, dando lugar a uma

Vale ressaltar que a falta de pagamento de pre- dívida judicial. O direito à indenização por perdas im-
catórios constitui crime previsto na Lei nº 1.079, de postas pelo Estado, cumpre notar, é assegurado em
1950, arts. 2º, 4º, 6º, 10, 12 e 13, e é considerada qualquer país minimamente civilizado. Trata·se, en-
como ato de improbidade administrativa, conforme o fim, de indenizações perfeitamente justas.
art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992. Portanto, ao reconhecer a gravidade dos fatos ex-

Conforme correspondência da Coordenação Ge· postos, concluo o presente pronunciamento, reiterando o
ral e da Coordenação Jurídica de Trabalho do Sindicato apoio integral ao pleito dos servidores das universidades
dos Trabalhadores da Universidade Federal de Santa públicas, justamente empenhados na luta pela adoção
Catarina, o Ministro da Educação, obviamente com o das providências necessárias para que se faça logo o pa-
aval da cúpula do Executivo Federal, dá exemplo con· gamento dos precatórios 'devidos pelo Governo e pelo
trário ao esperado de qualquer governo que se diz de· Ministério da Educação.
rnocrático e fiel guardião dos direitos fundamentais. Sr. Presidente, faço este pronunciamento ém

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul função dos constantes reclamos e apelações que 1a:-
(UFRGS), também confirmando, mediante a apresenta- zem os representantes dos funcionários das universi-
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dades brasileiras, com respeito ao pagamento des-
__ se.l..precatórios. por Parte do Governo F~-º~r.a!, _º-gmo
se não bastasse essa falta de cumprimento legal, o
Governo ignora a greve dos servidores federais, es
pecialmente dos professores e dos funcionários das
universidades públicas brasileiras. Essa atitude faz
parte da estratégia para desmoralizar o serviço públi
co e as universidades públicas.

O Governo Federal, para algumas atividades públi
cas no Brasil, não tem recursos. Mas como há recursos
a imprensa hoje traz novos dados -, na faixa de 19 mi
lhões de reais, para fazer uma exposição na Alemanha,
na feira de Hannover, através de um contrato, no mínimo,
Deputado Fernando Coruja, duvidoso, que contempla
uma empresa composta por uma famnia que apóia e faz
parte do Governo Federal? Como se não bastasse isso,
ofilho do Presidente da República também faz parte des
sa comitiva que foi à feira de Hannover. Para isso o Go
verno Federal tem dinheiro em excesso, mas, para aten
der ao servidor público, ao inativo, às pequenas Prefeitu
ras do interior do Brasil, faltam recursos. A Lei de Res
ponsabilidade Fiscal foi aprovada exatamente para esse
setor da atividade produtiva nacional, mas quanto ao pa
gamento de juros e da dívida internacional do Brasil o
Orçamento da União não cortou nada.

Como se não bastasse, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Governo teve a petulância de fazer uma
comparação infeliz, mas estrategicamente maquiavélica,
quando disse que os recursos que seriam destinados a
compor a perda salarial de 63%, que é a reivindicação
dos servidores públicos federais, significariam a mesma
quantia de que o Governo dispõe para atender a meren
da escolar das escolas públicas brasileiras, a campanha
de prevenção da AIDS ou ainda fariam falta ao FAT para
qualificar a mão-de-obra do trabalhador brasileiro, quan
do sabemos que essa comparação tem um único objeti
vo: desmoralizar o servidor público federal do Brasil.

Quero aqui fazer um apelo a esta Casa e ao Go
verno Federal no sentido de que primeiro negociem
com os servidores públicos federais, que fazem parte
de-uma categoria importante que muito já contribuiu e
ainda contribui para o desenvolvimento do Brasil.

.' Em segundo lugar, Sr. Presidente, que o Gover
no cumpra o que determina a Constituição ea legisla
ção brasileira e pague os precatórios dos servidores
públicos, mais precisamente dos professores da Uni
versidade Federal de Santa Catarina e também da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que es
tio reivindicando o cumprimento dos precatórios por
parte do Governo Federal.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Edison
Andrin~ o Sr. Themístocles SalJlP!!lio, __§_~1I
do artigo 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mauro Benevides, § 2º do artigo 18 do
Regimento Interno.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Conce
do apalavra ao Deputado ProfessorLuizinho, pela ordem.

OSR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Presi
dente efetivo, Deputado Michel Temer, convocou-nos
para comparecermos aqui ontem, e nós viemos. A mai
oria fez obstrução para não votar a emenda, o nosso
DVS, que iria eliminar da reforma do Judiciário o fórum
privilegiado para improbidade administrativa.

O Presidente convocou-nos para estarmos aqui
hoje às 10h - a sessão começaria às 9h e a votação às
1Oh. Estamos aqui desde as 1Oh. Já são 11 h, há 330 De
putados na Casa, mas no plenário e no painel só cons
tam 278. Se o Presidente comparece e exige apresença
dos Deputados, podemos dar início às votações.

Essa é a aclamação que fazemos. Conclama
mos todos os Parlamentares a comparecem ao ple
nário, para que possamos dar início à votação das
matérias constantes da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A
Presidência acolhe a manifestação do nobre Deputa
do Professgr,túizinho e vai diligenciar, neste momen
to, à Secretaria para acionar as campainhas e, com
isso, ~arantir a presença em plenário, no menor espa
ço de tempo, daquele número indispensável ao inrcio
da Ordem do Dia, conforme aprazado.

No que diz respeito à ausência, neste instante,
no plenário, do nobre Presidente Michel Temer, S.Exa.
encontra-se em seu gabinete recebendo uma delega
ção de Parlamentares chineses que há pouco esteve
neste plenário, numa demonstração positiva do inter
câmbio e da amizade existente entre os dois países.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Con
cedo a palavra ao próximo orador inscrito, o Sr. Depu
tado Edinho Bez.

OSR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nas comemorações dos cinqüenta anos
da Federação das Indústrias do Estado de Santa Cata
rina - FIESC, foram homenageados cinco empresári
os com a Medalha da Ordem do Mérito Industrial Cata
rinense: Egon João da Silva, da Weg, de Jaraguá do
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Sul; Emílio Battistella, do Grupo Battistella, de Lages; o ram bens naquele Estado. O número de rádios saltou
maior revendedor de caminhões Scania do mundo, EIi- de 74,8% para 84,9%; de televisões, de 48,3% para
as Selen Neto, do Grupo Viposa, de Caçador; Ivo He- 77,8%; de geladeiras, de 43,1% para 54,6%. Mas não
ring, da Hering de Blumenau, e João Zanette, Dire- ficam s6 ar as conquistas e as melhorias na condi-
tor-Presidente da Empresa Rio Deserto, de Criciúma. ções vida daquele Estado. f\ di,minuição da taxa de

Eles foram escolhidos entre os 50 mil industriais analfabetismo caiu de 30,2% para 23%, com conse-
do Estado, indicados pelos 120 sindicatos filiados à qüente aumento do índice de pessoas escolarizadas,
Fiesc, que avaliaram o seu caráter empreendedor e que saltou de 80,9%, em 1992, para ~1 ,8%, em 1998.
sua contribuição ao desenvolvimento industrial e eco- O aumento do número de domicílios com abasteci-
nômico do Estado. mento de água, que saltou de 73% para 81,2%, é ou-

Dentre os homenageados, quero citar o nome do tro bom re~ultado apresentado nessa pesquisa.
Sr. João Zanette, empresário de Criciúma, Santa Cata- Em relação ao mercado de trabalho, houve
rina, que iniciou sua saga na mineração do carvão. Em crescimento do número de empregos nos setores ter-
1941, através da Carbonífera Rio Maina, começou a mi- ciário, de 39,7% para 44%, e no secundário, de 12,8%
nerar. De 1948 a 1992, João Zanette adquiriu uma de- para 13,8%. Trata-se de um reflexo na mudança es-
zenas de minas e outras empresas. Desde 1960 ele é trutural que vem acontecendo no Estado, segundo o
Diretor-Presidente das empresas Rio Deserto. São dire- economista Vladson Menezes; "Esse dado tem uma
tores e gerentes do grupo os empresários Heitor Age- relação direta com a política' de atração de investi-
nor Zanette, Luiz Gabriel Zanette, Gabriel zanette, Vai.' mentos, desenvolvida pelo Governo da Bahia, e a vin-
cir José Zanette e Giovanni Pagnan zanette. da das indústrias, a exemplo da calçadista, que em-

Nos últimos anos, a empresa, através de sua di- prega muita mão-de-obra".
retoria, tem imprimido novas diretrizes, no sentido de Também registramos crescimento no número dos
aumentar a produtividade e efetuar a produtividade e domicílios que dispõem de linha telefôn!ca.. Em 1992,
efetuar o aproveitamento racional de subprodutos. 10,7% da população baiana tinha telefone; em 1998,

" Empresários que promovem o desenvolvimento esse índice chegou a quase ,18%. "Esse avanço pode
do nosso Estado de Santa Catarina merecem o reco- ser um resultado dos investimentos públicos preparat6-
nhecimento devido, como estão fazendo. Parabéns à Fi- rios para a privatização", disse o ~conomista.

esc e a seus sindicatos, parabéns aos empresários ca- Apenas 30% da população ~ram em Salvador. "A
tarinenses. Bahia também tem poucàs cidades médias, e 70% da

Quero parabenizar em especial o Sr. João Za- renda gerada está concentrada em apenas dez Municípi-
nette, pelo título conquistado. Sou sabedor do seu tra- os", informou o Superintendente da SEI, César Vaz, que
balho - represento a região sul do Estado de Santa destacou que, embora enfrente obstáculos dessa ordem,
Catarina aqui no Congresso Nacional -, que ficará o Estado tem conseguido melhorias significativas em vá-
marcado na nossa história. rios indicadores sociais, sobretudo na educação.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação nos Nos últimos cinco anos, a Bahia registrou índi-
meios de comunicação da Casa deste meu pronuncia- ces de crescimento acima da média nacional no setor
mento, tendo em vista sua importância, uma vez que a de educação, ressaltoU' o técnico da área César Vaz,
Fiesc já está servindo de exemplo para o Brasil. para quem é preciso a implantação pelo Governo Fe-

Era o que tinha a dizer. deral de uma política de desenvolvimento regional.
O SR. JOSÉ RONALDO (PFL - BA. Sem revisão Deste assunto n6s, nesta Casa, já tratamos e in-

do orador.) - Sr. Presidente; Sras. e Srs. Deputados, centivamos a política de descentralização do desenvol-
ocupo hoje a tribuna desta Casa, que a maioria dos Par- vimento, não ficando tão-somente nas Regiões Sul e
lamentares ocupa constantemente para proferir pronun- Sudeste.
ciamentos de críticas ao Poder Público e a segmentos ' O crescimento do Estado é confirmado em nú-
da ~ociedade, para trazer dados sobre uma pesquisa meros. Nos três últimos anos, o PIB baiano teve um
recentemente divulgada no País, em especial sobre o incremento de 11 % contra 3,7.% no restante do Brasil.
Estado da Bahia, que mostra melhoria em vários seto- Esses números, disse, vão contribuir para a taxa de
res da vida pública e da vida do cidadão baiano. reduçã~ de desemprego e, se forem somadas poUti-

Tais dados são do Instituto Brasileiro de Geogra- cas de educação de saneamento, irão continuar
fia Estatística e os registro com muito prazer. De 1992 acentuando, por exemplo, o processo de ampliação
a 1998, aumentou o número das pessoas que possu- de consumo de bens duráveis.
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Naturalmente e.ssà tendência deve ser mantida sucedem, pagando pelos custos e sendo constante-
com uma política regional mais forte por parte do Go- mente apenados.
verno Federal. Na verdade, a bíblia do Sr. Malan é a cartilha re-

Não só a taxa de escolarização na Bahia regis- cessiva e tecnicista do Fundo Monetário Internacio-
trou crescimento, mas também o tempo de perma- nal. O Governo FHC e sua equipe econômica, imple-
nência na escola aumentou. Em 1992, por exemplo, mentando o receituário neoliberal, levaram o País a
47,9% da população freqüentaram a escola por um um grau tão elevado de dependência dos capitais es-
período de um a sete anos; em 1998, esse índice peculativos, que o menor suspiro das bolsas de Nova
cresceu para 53,7%. Inclusive a diminuição da taxa Iorque ou Tóquio é motivo para quase levar ao pânico
de analfabetismo na população rural é, sem dúvida a equipe econômica e as Bolsas no Brasil.
nenhuma, a maior. mas teve uma diminuição acentu- O medo, ou melhor, o grau de comprometimento
ada de praticamer1te 10%. da equipe econômica com os especuladores de Wall

Sr. Presidente, apresentamos esses dados por- Street seria risível se não fosse trágico. Tanto mais
que são motivo de satisfação para todos nós e porque quanto submete o pov~ brasileiro, os servidores, os
sabemos que essa é.uma área em que o Governo tem aposentados, à sanha de dólares pelo lucro fácil, que
atuado em nosso-Estado, dando-lhe prioridade. Sem suga a poupança brasileira, via taxa de juros e remes-·
dúvida, diminuirão os índices relacionados ao analfa- sa de lucros para os ricos países industrializados. Ou
betismo, melhorando .cada vez mais a mão-de-obra seja, a política econômica do Governo tem sido pródi- .
naquele Estado. ga em sustentar a riqueza, os empregos e a fúria can-

O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Pro- sumista dos países do Primeiro Mundo.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Quanto mais se fala e se discute sobre a sobera-
Srs. Deputados, o Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Ma- nia nacional, mais nos submetemos a políticas elabo-
lan, afirmou ontem, dia 30 de maio, que as medidas radas em gabinetes' distantes da realidade local. O
econômicas de ajuste anunciadas pelo Governo ar- mesmo parece valer para o povo argentino. Coincidên-
gentino "são coerentes com o programa de estabilida- cia ou não, o pacote argentino foi anunciado às véspe-
de em andamento na Argentina e que ajudarão a redu- ras da chegada de uma delegação do FMI àquele país.
zir no país o impacto de turbulências internacionais". O que nos espera da próxima vez que esses

Não por acaso, os empresários argentinos da "fiscais" do quintal alheio retornarem ao Brasil? Se
área da saúde e seguridade:bem como outros, bene- bem que por aqui já se instalaram, com direito a sala e
ficiados diretamente pelo pacote econômico, também cafezinho, dentro do Banco Central. Qual será a próxi-
acharam as medidas positivas. Evidentemente que ma carta a ser retirada do "saco de maldades" da
também os bancos credores da dívida devem ter equipe econômica?
achado o pacote econômico do Presidente argentino O recente pacote argentino, ditado pelo FMI,
Fernando de La Rua bastante positivo. torna ainda mais hipócrita as recentes declarações

Obviamente, quem não gostou das medidas "pelo social" de dirigentes do Fundo, que contamina-
econômicas adotadas faramos servidores públicos e ram até o Ministro Malan. O pacote argentino deixa
os aposentados daquele país e também as empresas claro a disposição do FMI de continuar sangrando os
exportadoras brasileiras,. que têm na economia ar- recursos dos países periféricos para satisfazer a
gentina um dos seus principais clientes. Basta ver a gana do capital financeiro internacional. A Argentina
análise feita, através da imprensa, por empresários de hoje pode ser o Brasil de amanhã.
do setor calçadis,ta e da indústria automotiva nacio- O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
nal, principalmente a de autopeças. - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros tra-

Mas, para o Sr. Malan, essas insatisfações são balhadores, "O estudante está na rua; Fernando Hen-
meros detalhes, haja,vista a forma como são tratados rique, a culpa é sua!" Essa palavra de ordem, repetida
pelo ,Governo brasileiro os servidores públicos e os nas manifestações estudantis, foi ontem pronunciada
aposentad.os. Talvez no entendimento QO' Ministro o pelQs eletricitários de forma um pouco diferente: "Se
mundp -seria melhor sem os ~e!"Vidores públicos e os ap'aga~ este País,. Fernando Henrique, a culpa é sua!"
aposentados. Lamentavelmel1te, -dez anos após.a Ao aproximar-se de sua data-base, 1º de maio,
eteição do ~caçador de marajás" e.tudo que se suce- os trabalhadores da ELETROBRÁS tentaram marcar
deu.entãQ, os servidores públicos seguem s~nd.o in- para o dia 14 de abril o inrcio da rodada de negocia-
justamente responsabilizados, pelas' "crises~.que ~e ção. A'ELETÀOBRÁS, por sua vez, preferiu o dia 18.
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Em seguida, adiou a reunião para o dia 25, argumen
tando que exatamente no dia 18 estaria em reunião
com o Governo para saber que resposta daria a seus
trabalhadores. Ocorre, porém, que também no dia 25
de abril não houve a reunião, e a alegação desta vez
foi de que o Departamento de Controle das Empresas
Estatais não havia autorizado a apresentação de
qualquer proposta econômica.

Os trabalhadores do setor, orientados pela Fede
ração Nacional dos Urbanitários, votaram um calendá
rio de mobilização, elaboraram boletins e escreveram
ao Presidente da República, ao Ministro de Minas e
Energia, Rodolpho Tourinho, e ao Presidente da Eletro
brás, Sr. Firmino Sampaio, na tentativa de encontrar
logo solução para o problema, sem precisar recorrer à
mais justa ferramenta dos trabalhadores: a paralisação.
A carta, é claro, relatava a situação em que os funcioná
rios do setor elétrico encontravam-se, a pauta de reivin
dicações e as propostas que o movimento apresentava,
caso não houvesse resposta do Governo.

No dia 4 de maio, ocorreu uma paralisação de
advertência, de 24 horas, com a adesão de 90% dos
30 mil trabalhadores de Furnas,' Eletronorte, Eletro
brás, Eletrosul, Eletronuclear e Cepel.

Outras paralisações de sucesso foram sendo
construídas por empresas e havia proposta de parali
sação unificada novamente, agora por 48 horas, a
ocorrer nos dias 24 e 25 de maio.

Sabiamente, a Direção da Eletrobrás marcou re
união para o dia 26, convidando dirigentes da éatego
ria de todo o País. Não se tratava, porém, de rodada de
negociação, como havia pensado a Federação Nacio
nal dos Urbanitários, que suspendeu, inclusive, apara
lisação dos dias 24 e25. A reunião tinha apenas a fina
lidade de informar à categoria a seguinte pérola: "Qu
anto às reivindicações econômicas, o Governo não fa
lou que sim nem que não. Muito pelo contrário". É as
sim que este Governo trata os trabalhadores.

Em relação à proposta de paralisações cons
tantes do calendário de luta, a Eletrobrás declarou:
.. Façam o que vocês acharem melhor".

Faço aqui um parêntese, pois essas respostas
do Governo têm adjetivo: descaso, 'desrespeito e ir
responsabilidade.

Os eletricitários, portanto, estão na luta. "FHC, a
culpa é sua! Se houver apagão neste País, FHC, a
culpa é sua!" Sua, de seu Governo, de sua política ne
fasta, que arrocha os salários dos servidores públicos
durante todo otempo que tem ocupado a Presidência;
da polftica de desmantelamento do setor público, da
saúde, da educação, dos setores de telefonia e elétri-

co, de suas privatizações obscuras, que precisam ser
esclarecidas.

E ainda tem coragem de dizer que não vai mais
tolerar a baderna de uma minoria? Baderna quem faz
são seus aliados, como Luiz Estevão, que rouba o di
nheiro deste País.

Se FHC ainda não foi informado, quero dizer a
S.Exa. que o índice de reprovação que ele alcançou
jamais foi atingido por outros Presidentes. Milhões de
brasileiros estão nas ruas de todo o País protestando
contra sua política.

Em lugar de hoje estar em Hannover gastando
18 milhões de reais na montagem de um stand, deve
ria estar aqui atendendo às reivindicações dos traba
lhadores, e não beneficiando seu filho ou os parentes
do Senador Bornhausen. Mas FHC governa mesmo
para os interesses externos. Manda para o FMI o di
nheiro que deveria estara serviço dos trabalhadores.

Nós, Parlamentares de esquerda, porém, aqui
estamos e exigimos a abertura imediata de negocia
ção, o tratamento respeitoso aos trabalhadores eletri
citários e o atendimento de suas reivindicações.

Sr. Presidente, está marcada para os dias 7 e 8
de junho a greve nacional dos eletricitários. Portanto,
chamo a atenção da sociedade e dos Srs. Parlamen
tares para o fato de que, quando houver apagão neste
País, não venham dizer que é baderna. A Federação
dos Trabalhadores Urbanitários vem procurando ne
gociar. Infelizmente, este Governo, que dorme pen
sando nos ricos e acorda pensando no FMI e nos
banqueiros, para engordar seus bolsos, não pensa
um minuto sequer nos trabalhadores.

Por isso, a classe trabalhadora do País está re
voltada. Em razão disso, os estudantes saíram ontem
às ruas defendendo a universidade. O Sr. Paulo Re
nato não os recebeu. Mas, no dia anterior, recebeú
uma comitiva que foi ao seu Ministério defender as
instituições privadas.

Esta é a cara do Governo, que governa de cos
tas para o País e de frente para Clinton, mas ajoelha
do, tomando bênção.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, SrIls e Srs. Deputa
dos, a CPI dos Medicamentos concluiu seus traba
lhos e àpresentou seu relatório. As Oposições apre-
sentaram voto em separado. ,

Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de
destacar um fato interessante a respeito do Estado do
Acre. O Deputado Estadual João Correia, com o apo
io do Senador Nabor Júnior, representando o pensa
mento de setores que hoje se opõem ao Governo do



Assim, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
trata-se de uma ação desesperada daqueles que hoje
se opõem à orientação do Governo do Estado. Não
admitem a derrota e, acostumados com a corrupção,
aliás, beneficiando-se dela, não conseguem enxergar
a evolução que hoje ocorre no Acre, que tem hoje um
Governo ético e sério. O Acre acabou com a corrup
ção. O povo do Acre está feliz com o atual Governo,
sobretudo no tocante à saúde, por questão de trans
parência, seriedade e honestidade.

A Oposição, o Deputado João Correia, lamenta
velmente, o Senador Nabor Júnior e outros que se
guem o seu pensamento político perderam o rumo,
não sabem mais o que fazem.

Vamos continuar, Sr. Presidente, com o Govemo
que temos, pois hoje o povo do Acre tem orgulho dele.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Nilson Mou
rão, o Sr. Mauro Benevides, § 2B do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29483

Estado, tentou embutir, de contrabando, no relatório, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
denúncia infundada sobre compra de medicamentos a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.
realizada pelo Governo do Acre. Ainda bem que o Re- O SR. MAURO BENEVIDES (BlocoIPMDB - CE.
lator não acolheu tais denúncias, e não o fez por falta Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
de provas e de fundamentos. Estava claro que a de- Srs. Deputados, a Medida Provisória nl! 1.988, referente
núncia não tinha fundamento. a uma nova operacionalização dos Fundos Constitucio-

De início, em 1999, o Governo do Acre recebeu nais, já tem virtualmente definidas a sua discussão e vo-
uma herança maldita: o Estado inteiramente sucatea- tação para o dia 7, quarta-feira próxima, quando o pare-
do e o serviço de saúde completamente abandonado; cer do Relator, Deputado Francisco Garcia, haverá de
hospitais e centros de saúde abandonados e nenhum ser submetido à deliberação, com as inovações decor-
controle nos estoques de medicamentos, que_ se, en- rentes de emendas apresentadas por vários Deputados
contravam praticamente vazios. e Senadores, num total de 141.

Quando assumimos o Governo, não podíamos Além das inovações de responsabilidade do Pc-
deixar o povo morrer à míngua. E os hospitais foram der Executivo, alusivas à fixação de juros, numa hierar-
imediatamente abastecidos. Todos os medicamentos quização entre as categorias de pequenos, médios,
foram adquiridos na forma da lei, com preços defini- grandes e miniempresários, merece destaque a inclu-
dos abaixo da tabela da ABC Farma e significativa- são do BÓNUS aos tomadores adimplentes, com o que
mente abaixo dos preços cotados pelo Governo ante- se diminuiriam os encargos da drvida respectiva.
rior, ao qual o Deputado Estadual João Correia e o Menciono, por oportuno, as três emendas de mi-
Senador Nabor Júnior prestaram total apoio. nha lavra, favorecendo o comércio do Norte, Nordes-

O Tribunal de Contas do Estado emitiu urna certi- te e Centro-Oeste, garantindo-se participação na dis-
dão, datada de 25 de maio de2000, quediz textualmente: tribuição de tais recursos, como forma de corrigir in-

O relatório técnico elaborado após a justiça clamorosa, que perdura desde 1989, quando
inspeção, bem como os documentos que se regulamentou o art. 159 da Carta Magna em vigor.
instruem o processo, não noticiam o super- Entendeu-se, equivocadamente, naquele ense-
faturamento nos preços dos medicament~s jo, que o comércio não poderia ser incluído no âmbito
adquiridos ou a ocorrência de ato de impro- do setor produtivo, restrito à agricultura e à indústria,
bidade administrativa ou dolo ou má-fé. numa discriminação que teve como pretexto descabi

da argüição de inconstitucionalidade, que prevaleceu
até o momento, em plena fase de economia globaliza
da, com as implicações inerentes a esse processo de
modernização por que passam todas as Nações.

Para dirimir qualquer dúvida que pudesse rema
nescer em relação a essa palpitante temática, fui bus
car na competência inquestionável do eminente juris
ta lves Gandra Martins a exegese correta e elucidati
va, desfazendo, desta forma, o entendimento errôneo
que vinha prevalecendo há mais de uma década.

Para aquele conceituado tributarista, o comér
cio sempre foi um elo importante da cadeia produtiva,
não se justificando a marginalização a que esteve re
legado, apesar da insatisfação e inconformismo de
suas lideranças mais prestigiosas.

No Ceará, por exemplo, a Câmara dos Dirigentes
Lojistas, comandada exemplarmente pelo líder lran Ri
beiro, assumiu a responsabilidade por uma mobiliza
ção nacional, envolvendo os comerciantes de todos os
recantos do nosso território, convencendo-os de que a
reivindicação, através de minha proposta, era indiscuti
velmente legítima e atendia plenamente às aspirações
da prestigiosa categoria econômica.
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Ainda na última terça-feira, com o patrocínio do
jornal O Povo, tendo à frente o jornalista Demócrito
Rocha Dummar, a questão dos Fundos Constitucio
nais foi amplamente debatida, reconhecendo-se, en
tão, a justeza de uma causa que decidi patrocinar,
com empenho e obstinação, para o que passei a con
tar com o apoio expressivo de Parlamentares desta e
da outra Casa do Congresso Nacional.

Dentro do calendário virtualmente elaborado, se
o projeto de conversão vier a ser acolhido na semana

__entrante, é p_ossível.~u_e__º__eresld_~l]te_Al]tonio Carlos
Magalhães promova a sua inclusão na próxima
Ordem do Dia do nosso Parlamento, tornando reali
dade um anseio alimentado pelo comércio e serviços
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País.

Transmito, assim, apelo veemente a todos os nos
sos representantes para que integrem esse processo de
arregimentação, permitindo que se ultime a anunciada
votação e se torne realidade uma reivindicação dos co
merciantes daquelas três extensas áreas geográficas.

Comércio e serviços merecem, de fato, um estí
mulo financeiro ponderável que amplie sua perspecti
va de contribuir ainda mais vigorosamente para o pro
gresso do País, absorvendo significativo percentual
da mão-de-obra trabalhadora e diminuindo, em con
seqüência, os índices de desemprego que preocu
pam todos os nossos segmentos sociais.

Que se delibere, sem delongas, em torno da
Medida Provisória nº 1.988, contemplando-se, acer
tadamente, o comércio, como objetivam as emendas
que subscrevi, todas elas de características justíssi
mas, que ninguém mais ousará contestar, como ante
riormente ocorria, à falta de argumentação convin
cente, como a esposada, de modo lúcido e didático,
pelo jurista Ives Gandra Martins.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço autori
zação a V. Ex!! para que seja inserido nos Anais um
trabalho sobre o seminário Doenças Ocupacionais 
Saúde do Trabalhador, que se realiza no auditório do
Espaço Cultural e trata de problemas como LER e
OORT, as chamadas doenças ocupacionais. Lamen
tavelmente, os trabalhadores atingidos por essa do
ença - e é grande o número no Brasil- não recebem
o devido tratamento e assistência médica adequada
no que tange à chamada doença profissional. Portan
to, são abandonadas à própria sorte as pessoas aco
metidas de LER e DORT.

É preciso que, através das Comissões de Traba
lho, de Administração eServiço Público e de Segurida
de Social e Família, ambas desta Casa, encontremos

alternativas para as pessoas que trabalham com esfor
ços repetitivos. Elas efetivamente são acometidas de
vários problemas de saúde enão têm recebido aprote
ção à saúde do trabalhador garantida na aprovação
das matérias relativas à reforma da Previdência. - -

Portanto, Sr. Presidente, entendemos que todos
nós devemos estar atentos ao seminário Doenças
Ocupacionais - Saúde do Trabalhador, onde, neste
momento, discute-se essa importante matéria.

Lembro ainda que tramitam na Casa projetos de
lei de autoriade Parlamentares no sentida.dadar..pr.o,,-_
teção ao trabalhador diante das condições de traba
lho de maneira geral e, em especial, diante da auto
mação e do uso de agrotóxicos. Sabemos que as pes
soas ouvem fíilar, mas certamente não estão consci
entes do papel do Estado e da responsabilidade soci
al presente nas doenças ocupacionais.

Agradeço à Presidência a oportunidade que me
foi dada para fazer o registro do seminário que se rea
liza na Câmara dos Deputados.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

SEMINÁRIO DOENÇAS OCUPACIONAIS
SAÚDE DO, TRABALHADOR

AGENDA LEGISLATIVA SOBRE SAÚDE DO
TRABALHADOR

Tramitam, no Congresso Nacional, proposições
que, direta ou indiretamente, se relacionam com a sa
úde do trabalhador.

A seguir, levantamos esse conjunto de Projetos
de Lei, Propostas de Emenda à Constituição, Projetos
de Decreto Legislativo e Projetos de Resolução.

As questões relativas à saúde têm início no pro
cesso e na organização do trabalho, seguindo-se a
forma de produção, e como esta mobiliza e movimen
ta os trabalhadores. São aspectos que se refletem no
vinculo de emprego, na forma de dispensa do traba
lhador, e no acompanhamento e monitoramento da
própria saúde do trabalhador.

Sendo assim, o que pode parecer, à primeira
vista, uma abrangência exagerada das propostas, é,
de fato, um conjunto mínimo de proposições para
atender preventivamente a saúde dos trabalhadores.
E o caso, por exemplo das medidas que dificultam a
dispensa do trabalhador empregado, que o obrigaria
a passar ao setor informal, totalmente desprotegido
pelas políticas públicas de saúde e de prevenção de
acidentes do trabalho.

A seguir, algumas dessas propostas:
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PROTEÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR

Projeto de Lei nl! 4.347198, de autoria dos Depu
tados Walter Pinheiro (PTIBA) e Milton Mendes
(PT/SC), que dispõe sobre medidas de prevenção à
LER (Lesões por Esforços Repetitivos). A proposta de
termina medidas de prevenções à LER, ao tempo em
que garante a participação dos trabalhadores no geren
ciamento dos processos e procedimentos do trabalho
adotados. Encontra-se em trâmite nas Comissões.

Projeto de Lei nº 1.920/91, de autoria do Depu
tado Eduardo Jorge (PT/SP), que regulamenta medi
das de prevenção aos que trabalham em terminais de
vídeos, fixando jornada e períodos de descanso es
pecíficos. O PL assegura vantagens aos trabalhado
res, visando impedir, nas condições de trabalho, a
ocorrência de doenças geradas pelo trabalho.

Projeto de Lei no 23/95, de autoria do Deputado
Eduardo Jorge (PT/SP), que proíbe a dispensa de
trabalhador portador de doença profissional ou se
qüelas de acidente de trabalho. Projeto em trâmite
nas Comissões.

Projeto de Resolução nº 150/97, de autoria dos
Deputados Walter Pinheiro (PTIBA) e Paulo Paim
{PT/RS}, que propõe medidas para prevenção a aci
dentes na Câmara dos Deputados. Trata de levar, aos
servidores públicos da Câmara dos Deputados, nor
mas já vigentes aos trabalhadores celetistas.

Projeto de Lei nº 413-A, de autoria da Deputada
Ângela Guadagnin {PT/SP}, que altera a Lei nº
8.213/91, para assegurar que a perícia médica, que
examina o acidentado do trabalho, seja feita por mé
dico especializado em medicina ocupacional, eacom·
panhada de vistoria técnica no ambiente de trabalho.

PROTEÇÃO DO TRABALHADOR
FACE À AUTOMAÇÃO

Projeto de Lei nº 2.902192, de autoria do então
Senador (PSDB/SP), Fernando Henrique Cardoso,
que trata de regulamentar a proteção do trabalhador
face à automação (Projeto de igual teor foi apresenta
do pelo Deputado Milton Mendes, do PT/SC). Após
aprovado no Senado, o PL foi encaminhado pela Câ
mara dos Deputados, onde foi aprovado na Comissão
de Ciência e Tecnologia, sob a forma de substitutivo
apresentado pelo então Relator, Deputado Inácio
Arruda (PcdoB/CE); espera-se ainda a análise pela
Comissão de Economia, Indústria e Comércio. O PL
visa regrar a proteção contra a automação prevista na
Constituição Federal. Estabelece normas como a
obrigatoriedade das empresas em reunirem-se com
representações de trabalhadores para a gestão do
processo do trabalho, e limites para o avanço da au
tomação e fixação de medidas protetivas.

PROTEÇÕES GERAIS AO TRABALHADOR

Projeto de Lei nº 1.638/96, de autoria do Deputa
do João Fassarella (PTIMG), que veda medidas patro
nais que levem ao desemprego, no caso de empresas
beneficiadas e financiadas pelo BNDES, cujas verbas
tenham origem no FAT (Fundo de Amparo ao Trabalha·
dorj. Encontra-se em trâmite nas Comissões. Relacio
na-se à saúde na medida em que impede a precariza
ção do trabalho, na forma de desemprego e ampliação
da informalização da mão de obra. Situa-se entre os
projetos que asseguram o direito ao emprego, e, por
conseqüência, direito às coberturas dos serviços públi
cos de saúde e proteção contra o acidente de trabalho.

Projeto de Decreto Legislativo nº 371/97, de au
toria do Deputado Jair Meneguelli {PT/SP}, que susta
o Decreto nº 2.100/96, que denuncia a Convenção
158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Encontra-se em trâmite nas Comissões.

Projeto de Lei nº 63196, de autoria dos Deputados
Miguel Rossetto (PTIRS), Paulo Rocha (PTIPA), Jair
Meneguelli (PT/SP) e outros parlamentares, que fixa
uma política nacional de geração de emprego, atingindo
diversas áreas, de trabalhistas a comerciais, destacan
do-se a garantia de gestão participativa dos trabalhado
res em empresas e órgãos de educação profissional.
Encontra-se na Comissão do Trabalho.

Projeto de Lei Complementar nº 22/91 , de auto
ria do ex~Deputado Nelson Jobim (e átual Ministro do
Supremo Tribunal Federal), que regulamenta o art. 72

da Constituição Federal, estabelecendo limites à dis
pensa imotivada. Encontra-se pronto para a ordem do
dia para votação em plenário há mais de três anos.
Trata de proteger o empregado em seu direito ao em
prego.lmpede, portanto, o deslocamento de trabalha
dores formais para o setor informal, desprotegido das
políticas públicas, inclusive a proteção contra aciden
tes de trabalho.

PROTEÇÃO DO TRABALHADOR
FACE AO USO DE AGROTÓXICOS

Projeto de Lei nº 2.690/97, de autoria do Deputado
Fernando Ferro (PTIPE), o qual determina que o com
prador de agrotóxico seja devida e tecnicamente forma
do para manipular o produto. Pela proposta, toma·se
obrigatória a comprovação de formação técnica do
usuário de agrotóxico. Odispositivo atinge os trabalhado
res rurais, que não contam com a mesma'proteção dos
urbanos. Encontra-se em trâmite nas Comissões. '

Projeto de Lei n2 2.336/96, de autoria do Depu
tado Fernando Ferro (PT/PE), que obriga o emprega
dor a realizar avaliação periódica na saúde nos traba-



CONDiÇÕES DE TRABALHO

Projeto de Lei no 4.653/94, de autoria do Depu
tado Paulo Paim (PTIRS), que propõe a redução da
jornada de trabalho para 40 horas. Encontra-se na
Comissão do,Trabalho, de Administração e Serviços
Públicos, pronto para votação. A redução da jornada
repercute diretamente na saúde do trabalhador, uma
vez que se trata de melhorias de condições de traba
lho e ampliação de períodos de descanso e lazer,
componentes essenciais para a dignidade do traba
lho (que é princípio constitucional).

Proposta de Emenda à Constituição n2 231/95,
dos Deputados Inácio Amida (PcdoB/CE) e Paulo Paim
(PTIRS), o qual prevê a redução da jornada de trabalho
para 40 horas. Diferente do PL acima comentado, tra
ta-se, aqui, de uma proposta para alterar aConstituição.

Projeto de Lei nº 2.438/96, de autoria do Depu
tado Waldomiro Fioravante (PT/RS), que estabelece
o direito à resistência. Encontra-se tramitando nas
Comissões. Permite ao empregado a negativa em
executar tarefas, ou permanecer em ambiente que
perceba prejudicial á sua saúde~

Projeto de Lei nº 3.535/89, de autoria do Depu
tado Paulo Paim (PT/RS), que propõe a gestão paritá
ria nas empresas, que devem partilhar o espaço do
gerenciamento com os trabalhadores. Encontra-se
pronto para a ordem do dia no plenário da Câmara
dos Deputados. A democratização das relações de
trabalho no interior das empresas pode e deve permi
tir um espaço maior para as posições dos trabalhado;
res no processo do trabalho, seja através da decisão
ou do gerenciamento de novas formas propostas.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ·Sr4\s e Srs. Deputados,
quero prestar aqui uma homenagem póstuma a um
homem que conheci no final da década de 70, quando
ainda era estudante secundarista, e que marcou pro
fundamente minha vida e a de muitos companheiros
da minha geração. .

Falo do Bispo da Diocese de Propriá, região ri
beirinha do meu Estado, às margens do Rio São Fran
cisco, D. José Brandão de Castro. Mineiro de nasci
mento, O. Brandão, como chamávamos, chegou a
Propriá para assumir e organizar o trabalho pastoral
damais pobre região de Sergipe. Em pouco tempo, foi
convivendo com o povo e conhecendo as carências
sociais do Baixo São Francisco, agregado a 25 Muni
cfpios sergipanos, onde o Estado não se fazia pre
sente e os Prefeitos, quase sempre coronéis, esta
vam preocupados apenas com os seus interesses.
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Ihadores exPàs~ ao ~grotóxico. Tal como a propos- A missão de D. Brandão não era messiânica, mas
ta anterior, trata ~~abelecer medidas necessárias foi sempre e sobretudo profética. Como João Batista,
para os trabalhadores q~ se encontram expostos ao clamava D. Brandão buscando acordar os camponeses
agrotóxicos. Encontra-se tramitando nas Comissões. para a defesa dos seus direitos, a conquista da cidada

nia e a luta em defesa das suas justas reivindicações.
Foi com essa filosofia eotrabal~ de pastoral que a Dio
cese de Propriá contribuiu decisivamente para fortale
cer as formas de organização dos trabalhadores rurais
sergipanos, através dos seus sindicatos e associações,
qualificando a luta pela valorização da sua cultura epela
superação da exclusão social. I

Assim, foram arrancadas qo Governo edas oligar
quias conquistas importantes para os trabalhadores.
São memoráveis capítulos escritos pelo povo da Dioce
se de Propriá durante o período em que durou o traba
lho pastoral de D. Brandão. Podemos citar, a título de
exemplo, o caso dos posseiros de Santana dos Frades,
Município de Pacatuba; dos remanescentes dos índios
Xocó, que recuperaram a Ilha de São Pedro e a Fazen
da Caiçara, em Porto da Folha, reconstruindo sua tribo
e valorizando os seus traços culturais; da defesa intran
sigente dos meeiros contra as desapropriações da Co
devasf para implantação dos projetos de irrigação, em
Neópolis, Brejo Grande, Ilha das' Flores; do movimento
dos atingidos por barragem; da organização das mulhe
res trabalhadoras rurais; dos jo~ens da cidade e do
campo; das ocupações da Fazenda 6ªua da Onça, em
Poço Redondo; da Fazenda Borda da Mata, em Canho
ba, e do Morro do Chaves, em Propriá, só para citar al
gumas das lutas em que a participação de D. Brandão
foi decisiva. Não foram sem luta nenhuma dessas con
quistas. Foi enfrentando jagunços armados e, em mui
tos casos, o aparato policial do Estado.

Evidentemente o trabalho do Bispo de Propriá
não foi um trabalho isolado. Naquele tempo vários bis
pos do Nordeste também realizaram tarefas seme
lhantes, a exemplo do Bispo de Juazeiro, Bahia, D.
José Rodrigues de Souza; do inesquecível D. Helder
Câmara, Bispo de Olinda, Pernambuco, entre outros,
todos baseados nos ensinamentos da Teologia da li
bertação. E D. José Brandão tinha uma equipe de alto
nível, competentíssima, onde destacamos o trabalho
da Irmã Hermínia Souza, já falecida; do Padre Gerard
Olivier; do p'adre J~~(ª~L do Padre Enoque Salvac!or,
hoje Prefeito de Poço Redondo; do irmão marista Sa
latiel; do Padre Roberto; do Padre Luiz e de inúmeros
agentes de pastorais, dentre os quais destaco o belga
Jean Nael e o companheiro Fábio.

Se estivesse vivo, D. Brandão teria completado
80 anos no último dia 24, mas, exatamente no último
Natal, ele nos deixou. Deixou também uma lição de
vida verdadeira. Deixou uma obra social importante.
Deixou em todos nós uma imensa saudade.

Há cinco anos, Sr. Presidente, foi criado em Ara
caju o Centro de Assessoria e Serviço aos Trabalha-
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dores.da !err~ ,D~m José Brandão de ,Castro. ~ma rupção no Ibama do meu Estado, o Amapá, algumas
orgsmzaçao CIVil, Independente e sem finS lucratiVos delas inclusive já estão em processo de investigação
que tem por obj?~ivo conti,nu~r: ?m Sergipe, o tra~a- pelo Ministério Público Federal e de prováveis esque-
lho pastoral, POlrtIC~ e soclallm.clado por D. Brandao. mas de extorsão praticados por fiscais desse órgão
Ess~ centro orgamzou na Capital uma vasta progra- junto a madeireiros e serrarias locais,-agravado pela
maçao para homenagear o seu patrono. omissão do repres~ntante recém-efetivado, que não

Quero aqui congratular-me com todos os que fa- tomou nenhuma providência para apurar tais irregula-
zem o Centro e desejar, de coração, que a obra de D. ridades. Diante do lamentável fato acontecido no últi-
Brandão continue nessa instituição. Para isso, pode- mo dia 24 de maio de 2000; em que o ex-dirigente do
rão contar comigo, com o meu partido, tenho certeza, Ibama do Pará, Paulo Castelo Branco, foi preso em fla-
e com o povo sergipano. grante em Brasnia após extorquir 500 mil reais de uma

Muito obrigado, Sr. Presidente. empresa madeireira daquele Estado, junto com a
O SR. BADU PICANÇO (Bloco/PSDB _ AP. Pro- omissão das representações do Ibama da Amazônia

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. em acompanhar a execução dos planos de manejo au-
Deputados, na última semana, o País foi surpreendido torizados, comprovado pela grande quantidade de de-
por mais um escândalo. Desta vez o envolvido era nada núncias protocoladas junto ao Ministério Público em
mais menos que o ex-representante do Instituto Brasile- to~os os Estados d~ Amazônia, é possfvel afirmar que
iro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis eXIste uma formaçao de cartel envolvendo funcionári-
no Estado do Pará, Dr. Paulo Castelo Branco, que há os do Ibama e madeireiras ~a região amazônica, onde
um mês se apresentava na mídia como o mais honesto o suborno e a corrupção tornaram-se práticas instituci-
dos cidadãos, pois trazia à baila denúncias de corrup- onaliz~das, ~stim~land~ a i1egalid~de e propo~ci,onan-
ção de funcionários do Ibama por madeireiros. do prejuízos Inestimáveis para o bloma amazomco.

Mas, graças a Deus, a verdade veio em tempo "Sr., Presi~ente, n,~res cole~s, temos ~e ~eparar o
recorde, e o suposto denunciante foi pego em flagran- JO~ do ~ngo, poIS a maJona de técmcos e funclOnanos res-
te delito com uma mala cheia de dinheiro fruto de um p~itávels e competentes, que ao longo de dez anos de
esquema montado para roubar dinheiro público. existência do !~ma construíran:t a-história ambiental des-

Vale ressaltar que o órgão que cuida da política te P~ís, n,otonamente reconhecidos ~Ios vários projetos
nacional do meio ambiente é o Instituto Brasileiro do a~b!e~tals executados e e~ execuça~, C:?~ grande con-
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis _ tn~lça~ para a co~servaçao. do patn~nlo natural e a
IBAMA. O Ministério do Meio Ambiente vem estimulan- con~~uent=, melhona da qualidade deV1~ d~ população
do a descentralização da gestão ambiental, em que as braSIleira, nao pode ser apenada pela atitude Irrespon~-
atribuições federais serão repassadas para Estados e v:1 e con:upta ~os qu~ detém momentaneamente a dlre-
Municípios, como estratégia para aumentar o controle çao de ta~s 6~~o._ ~r ISSO{ temos,que reconhecer o traba-
social e dar maior visibilidade às ações voltadas para a I~o que_o MinIstro do MeiO Amblent~ ~ep~do Samey
proteção da floresta e sua biodiversidade. F~lho, vem dese~":endo na Amazonla, estimulando o

Nesse processo, o Ibama é peça fundamental, dl~ogo e a negocl8çao e~ busca de a1tem~tivas econô-
pois cabe a esse órgão promover o processo de des- dmalcapsosa?itidesrnad~Estaendosto,C()mo na el~raçao da~!,g~-

t

"

~ d t- , d' . . s vas os que compoem essa reglao.•0-
cen ra Izaçao e suas compe enclas e .arma etlca e dos nós t sabTd d lo I d . - .
transparente, ainda mais quando isso representa "., ,emos ~pon ~I a e pe zeo_ o patn~n1o

I
. . , . ambiental amazonlco, é so atentalTTlOSp-ara o que dIZ o

exemp o a se~ s,eguldo pelos Estados e MUnJclplos. art 225 § 1!!' . VII § 4!! da Co stit ,~ Fí....J I'
E

-- . ' , ' , IncISO , e n UlçaO cuera .
, ntretanto, em que pese- o reconhecido esforço --

do Ministro Sarney Filho, o que se presencia é uma Art. 255 .
forte resistência de setores do Ibama, que não permi- § 1!! Para assegurar a efetividade das-
tem o avanço do processo de descentralização da se direito, incumbe o poderpúblico:
gestão ambiental. Esses entraves acontecem em to- .
dos os Estados da Amazônia, exceto no Amazonas. VII - proteger a fauna e a flora, veda-

Diante dos fatos e de intensas denúncias de cor- das, na forma da lei, as práticas que co/o-
rupção nos setores de fiscalização das representa- quem em risco sua função ecológica, prova-
ções do Ibama da Amazônia, o próprio Ministério do quem a extinção de espécies ou submetam
Meio Ambiente foi obrigado a intervir nos Estados de os animais a crueldade. '
Mato Grosso e Pará. São várias as denúncias de cor-
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§ 49 A Floresta Amazônica brasileira, a
Mata Atlântica, a Serra do Mar, O Pantanal
Mato-Grossense e Zona Costeira são patri
mônio nacional, e sua utilização far-se-á, na
forma da lei, dentro das condições que asse
gurem a preservação do meio ambiente, in
clusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Faz-se necessário, neste momento, plagiar o Pre
sidente FHC, dizendo que a voz rouca das ruas clama
pela proteção da Amazônia, pois sabe da sua impor
tância para o equilíbrio climático do planeta e para a
sobrevivência da espécie humana, comprovado pelas
manifestações que aconteceram quando do relatório do
Deputado Moacir Micheletto, reduzindo os percentuais
de Reserva Legal por propriedade na Amazônia.

Finalizo, Sr. Presidente, comunicando a esta
Casa que estarei apresentando na Comissão da
Amazônia e Desenvolvimento Regional requerimento
que cria uma Subcomissão Especial, com o objetivo
de discutirmos e averiguarmos a situação das repre
sentações das representações do Ibama nos Estados
da Amazônia legal.

O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, nos termos do art. 98, § 3!!, e art. 115, inci
so li, do Regimento Interno, vimos, respeitosamente,
solicitar a V. Ex!! que, ouvida a Mesa, se digne a inserir
nos Anais desta Casa o editorial intitulado "Adeus a
Dorian", o artigo "Se advogado eu fosse..:', e as maté
rias "Amigos e Familiares fazem homenagem a Dorian
Sampaio" e "Falece aos 73 anos o jornalista Dorian
Sampaio", publicados no Jornal O Povo, edição de 29
e 30 de maio de 2000, respectivamente.

No último domingo, faleceu no Ceará o jornalista
Dorian Sampaio. Formado em Odontologia em 1950
pela Universidade Federal do Ceará e apaixonado pelo
jornalismo e pela política, Dorian não hesitou em mudar
de profissão, dedicando-se com afinco, construindo
uma brilhante carreira e tornando-se um dos mais con
ceituados e respeitados profissionais da comunicação e
da política cearense. Ocupou cargos importantes, como
os de Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação e
Cultura, Diretor Técnico, Diretor de Fiscalização e Ori
entação do Ensino e Inspetor do Ensino Supletivo. Por
duas vezes foi eleito Vereador (1954 e 1958) e também
Deputado Estadual (1960 e 1964).

Com a instituição do AI-5, o jornalista perdeu
seus direitos políticos, foi cassado e preso duas ve
zes. Tolhido do exercício do magistério, atuou como
dentista por um curto espaço de tempo. Quando re
tornou ao jornalismo, seu significado maior de vida,

não pôde escrever sobre o que mais apreciava: a po
lítica. Seu grande projeto foi concretizado em 1984,
com a inauguração do Jornal do Dorlan, que tinha o
slogan "A coragem de dizer a verdade".

Com esta iniciativa, queremos deixar registrado
um pouco da vida do jornalista Dorian Sampaio e asso
ciarmo-nos aos amigos e familiares nesse momento de
profunda dor por essa perda irreparável para o Ceará.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Adeus a Dorian

Uma multidão de amigos e admiradores acompa
nhou ontem o corpo do jornalista Dorian Sampaio ao
cemitério São João Batista, numa última homenagem.
Todos inconformados com o seu súbito falecimento, na
madrugada de domingo. O único conforto - se é que
pode havê-lo em tais circunstâncias - é a constatação
de que partiu suavemente, durante o sono, sendo pou
pado das angústias de uma doença prolongada.

A dimensão da perda dessa voz altiva e instigante,
que sempre esteve na primeira linha de defesa dos inte
resses do ceará e de sua gente, teve uma pequena
amostra na emoção que tomou conta de todos que com
pareceram à sua despedida e no reconhecimento unâni
me de que se abre uma grande lacuna nas fileiras dos
defensores dademocracia, dajustiça social edo Direito.

Dorian Sampaio exerceu com destemor, equilíbrio
e leveza as funções públicas que a vida lhe facultou 
seja como parlamentar, seja como jornalista - sem fal
tar ao compromisso básico da defesa dos ideais que lhe
eram caros, mesmo que lhe custasse a prisão ea perda
do mandato, como ocorreu durante o regime militar. Sua
visão crítica e sua prática pessoal sempre tiveram um
caráter universal, jamais descambando para o ataque
pessoal ou afulanização. Nem mesmo no exercício polr
tico-partidário, esse parâmetro foi atropelado.

Um dos exemplos claros dessa conduta foi tes
temunhada pelo Ceará inteiro, durante a disputa para
o Senado, em 1982, quando teve por principal opo
nente o ex~senador Virgílio Távora. Nunca permitiu
que as diferenças de idéias e de visão de mundo en
venenassem o campo de suas relações pessoais
com o adversário, a quem sempre tratou com urbani
dade e respeito, sem se deixar prender à armadilha
do sentimento raivoso em relação a quem tinha pen
samento diferente do seu. Esse é um exemplo mar
cante de prática política civilizada que deixa como le
gado indelével aos que são atraídos à vida pública.

Preocupado em registrar a evolução econômica,
social, política e cultural dos cearenses entregou-se de
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COrpo e alma durante multos anos à tarefa de publi- Também não estaria compreendendo essa deci-
car p "Anuário do Ceará,n uma referência obrigatória são aqui da província, de proibir ao candidato de reelei-
para quantos quiserem entender a história de nosso ção ter que costurar a boca, virar múmia, sem direito,
Estado. até, de prestar conta do que realiza. A póstuma do lado

Jornalista combativo, concretizou ainda que contrário, poderá ser noviça na pretensão, como são os
por um período curto, mas muito rico e instigante, a casos de Patrícia, Moroni, Inácio ou quem mais seja
idéia de-ter um jornal à sua-feição.-Assim surgiu o pe- pode descer a ripa no lombo do prefeito que deseja ree-
quenino e bravo JD que deu uma grande contribui- --Ieger~s-e, que este passou à ser juridicamente- ihcãpãZ
ção ao debate político e cultural do Estado, como de defender a si ou a Edilidade. É ouvir e calar-se. Uma
também influencrou nas reformas gráficas e editoria- ditadura da toga. Se hoje paga multa, do jeito que vai,
is dos jornais tradicionais da terra, sendo ao mesmo daqui a pouco será condenado às galés perpétuas.
tempo uma escola de formação prática para impor- Não está se vendo que esta discriminação é
tantes quadros profissionais que hoje militam na im- erro crasso de interpretação de juristas de província?
prensa cearense. Vão ver se na Bahia, por exemplo, é assim? ..

Junto com sua famflia, cada leitore amigo de Dori- Enquanto isso, mais em cima, o Governo do
an Sampaio compartilha a dor da perda, mas ao mes- Estado nem dá bola para a existência de um Judiciá-
mo tempo o orgulho de ter tido o privilégio de ser con- rio no Ceará. E triste. Envergonha a cearensidade.
temporâneo de uma figura de valor excepcional, que fez Ainda bem que advogado não sou.
de sua passagem pela vida um combate permanente
em favor do pluralismo, da eqüidade e do humano. Amigos e Familiares fazem homenagem a

Dorian Sampaio
Se advogado eu fosse...

A sensibilidade de se indignar com as coisas e a
Muito quis, minha velha e saudosa tia, que eu vi- grandeza de não vender a sua consciência. Um jorna-

esse a ser advogado, como ela. Cheguei a acalentar lista de um tempo em que a crítica era arma para der-
este sonho. Mas cedo acordei. Graças a D~us. Pois rubar governo, para lutar pela democracia, para ser
hoje sinto que andei bem em não me dar a tais andan- cidadão. Os amigos são os que tentam definir a im-
ças profissionais. portânciél do jornalista e a política cearense. Em clima

Porque, se formado em Direito, não tenho a me- de grande comoção, o corpo de Dorian foi enterrado
nordúvida de que estaria metido num conflito dos dia- ontem no cemitério São João Batista.
bos. Mentalmente confuso, moralmente abatido. A despedida reuniu amigos e familiares que, ainda

Dói na gente, mesmo sem vestir toga, ver o surpresos com o infarto fulminante no último domingo,
Judiciário atacado em todos os flancos, sem ter lembravam do vigor e da força do jornalista ao longo da
quem o defenda. Até os desembargadores, sacer- vida. Aos 73 anos, Dorian, que largou a profissão de
dotes supremos da lei, estão encolhidos, como se dentista e se dedicou ao jornalismo na década de 40,
-com medo ou culpa tivessem. A verem a Justiça _ainda_tinha dois grandes projetos que envolviam suas
acoimada de corrupta e com suas decisões leva- duas maiores paixões: o jornalismo e a política.
das ao deboche, por um governador que não as O primeiro projeto era o de terminar o livro que
acolhe e disso se vangloria. Já são mais de dez os estava escrevendo, "O Ceará no século XX", que reú-
pedidos de impeachment contra o atual chefe do ne os principais fatos políticos e econômicos cearen-
Executivo cearense, se quem os julgue, como ses dos últimos 100 anos. Um relato de quem tinha a
manda a lei. experiência de ter sido eleito vereador duas vezes,

O que pode concluir ou interpretar a massa ig- em 1954 e 1958, e ainda deputado estadual em 1960
nara, à qual faço parte, ao constatar essa procrasti- e 1964. "Um livro que ele considerava a melhor obra
nação e essa paralisação no andamento dos pro- dele", diz o amigo e ex-deputado Iranildo Pereira.
cessos? É uma encalhe grande demais para permitir O segundo projeto materializava a sua dedicação
tamanha demora. Pemrite a qualquer um indagar se pelo jomalismo e significava uma volta ao tempo. A
a corte suprema da Justiça, ao se mostrar assim, exemplo da publicação que lançou em 1984, o Jornal do
tão irresoluta, não estaria dando mostras de des- Dorian, JD, que fechou em 1989 por problemas financei-
confiança na justeza de seus próprios veredictos. ros, o jornalista tinha planos de fundar novamente um jor-
Eu, se advogado fosse, como reagiria frente· a apa- nal. A ânsia de formar opiniões nunca o abandonou e o
tia tamanha? fazia novamente ir à luta por uma imprensa independen-
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te e crítica, diz o ex-deputado. "O Ceará precisa botar um
jornal de oposição para contar a verdade", conta lranildo
Pereira, reproduzindo a fala do amigo.

Entre jornalistas que trabalharam com Dorian, a
avaliação é de que ele foi um referencial para a impren
sa cearense. "Articulista doutrinário, um homem de idéi
as, forte senso crítico e de uma ironia muito requintada",
disse Agostinho Gósson, ex-presidente do Sindicato
dos Jornalistas do Ceará, que trabalhou com Dorian.

A longo da carreira, as atividades de político e
jornalista se confundiram e Doriam se manteve à fren
te das lutas pela democratização da política e da im
prensa no Ceará. Desde 1970, editava o "Anuário do
Ceará" que nos últimos anos era feito em parceria
com a Fundação Demócrito Rocha. Dorian era articu
lista do O Povo. Como político, participava do chama
do PMDB Histórico.

Pouco antes da sua morte, o jornalista relatou
suas experiências para o Núcleo de Documentação
do Curso de História da UFC, que lançará ainda este
ano uma coleção que reúne o depoimento de mais 13
jornalistas. Além de um resgate histórico, a coleção
"Recuperação Oral do Jornalismo Cearense" publica
rá a história de Dorian.

Falece aos 73 anos o
jornalista Dorian Sampaio

Dorian Sampaio nasceu em 1927, no Rio de Ja
neiro, mas foi criado no Ceará pela tia, Olívia Xavier,
então diretora da Escola Normal. Apesar de ter sido
nomeado professorda Faculdade de Odontologia, em
1951, exerceu o cargo apenas por 18 meses.

Sua verdadeira vocação era o jornalismo, carrei
ra na qual ingressou em meados da década de 40 pe
las mãos de Jáder de Carvalho. "Tinha um bom texto,
destemperado como os da nossa geração. Nós éra
mos os últimos panfletários, seguindo o exemplo de
Jáder de Carvalho", lembra Adísia Sá, subordinada
de Dorian na época.

A dedicação ao noticiário não o impediu de atu
ar na carreira política. Em 1954, foi eleito vereador
pelo PSD, tendo sido reeleito em 1958. Neste período,
se licenciou das atividades docentes chegou a ser
presidente da Câmara de Vereadores, mas devido a
diversas. pressões terminou renunciando ao cargo
seis meses depois.

Em 1960, foi eleito deputado estadual, sendo re
eleito quatro anos depois. Nesta época, foi o segundo
Depuado mais bem votado do Ceará. Dorian perten
ceu ao antigo PSD até a extinção do partido.

Com o golpe militar, Dorian ingressou no MDB.
Em 1969, com a suspensão dos direitos políticos pelo
AI-5, o jornalista teve o mandato cassado e foi preso
por duas vezes. a regime militar impediu-lhe ainda de
voltar a lecionar. Sem emprego, passou um breve pe
ríodo como dentista. Voltou ao jornalismo sem poder
falar do que mais gostava - a política - e tornou-se
comentarista econômico.

Passou para o PMDB com a reforma partidária
e, em 1982, foi candidato derrotado ao Senado. Em
1990, candidatou-se pelo PDT a deputado estadual,
mas também não foi eleito. Pouco depois, Dorian
Sampaio regressava ao PMDB para compor o grupo
dos "históricos" do partido.

Em meados de 1984, entrava em circulação em
Fortaleza o Jornal do Dorian, o JD, cujo slogan era
"A coragem de dizer a verdade". Segundo ele, o prin
cipal objE~tivo do diário era o de fugir ao jornalismo pu
ramente informativo, fomentando a formação de opi
niões. Elaborado por uma equipe que dizia-se de es
querda, o JD assumia seu papel de oposição à admi
nistração do governador Tasso Jereissati. Em 1989,
em meio a forte crise financeira, o JD fecha.

Desde 1970, Dorian editava o "Anuário do Cea
rá". Nos últimos anos, a publicação era feita em parce
ria com a Fundação Demócrito Rocha. Ele costumava
definir a coleção como sendo o "registro das contem
poraneidades para servir de subsídio documental aos
que, no futuro, pretendam escrever, com fidelidade, a
História do nosso Estado".

a jomalista Dorian Sampaio, 73, morreu ontem, víti
ma de urna parada cardíaca enquanto dormia. segundo
familiares, ele estava com uma fisionomia tranqüila, apa
rentando não tersentido dor. "Ele morreu sem sofrimento",
contou a nora, Denise Sampaio. Há quatro anos, o jorna
lista havia se submetido a uma cirurgia cardíaca, para im
plante de três pontes de safena duplas.

Dorian Sampio também foi vereador de Fortale
za e deputado estadual duas vezes. Em 1969, foi cas
sado pela ditadura militar e preso duas vezes. Com a
abertura política, ele ainda concorreu ao Senado Fe
deral, pelo PMDB, e à Assembléia Legislativa, pelo
PDT, mas não conseguiu ser eleito. Era editorialista e
escrevia artigos semanais para O Povo.

a corpo está sendo velado desde ontem à tarde
na Assembléia Legislativa. Às 8h30min, haverá uma
missa de corpo presente na AL. a enterro será às
9h30min no Cemitério São João Batista.

A morte de Dorian pegou amigos e familiares de·
surpresa pela vida dinâmica eboa forma física que apa
rentava. a jornalista Blanchard Girão diz que o encon-
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trou quinta-feira (25) no lançamento do livro de Juarez Veja-se a área de transporte, Sr. Presidente, se-
Leitão. "Todo de branco, mais magro, com excelente riamente atingida por esse contingenciamento orça-
aspecto físico", descreve. "Eu recebi a notícia conster- mentário. Há grande necessidade de se melhorarem
nado. Ele esteve comigo anteontem (sexta-feira) e tí- as condições de nossas estradas, que há muito tem-
nhamos um café da manhã marcado para amanhã po apresentam um quadro de deterioração crescente,
(hoje), disse o ex-Deputado Paes de Andrade. por falta de conservação e investimento, com sérios

Segundo Dorian Filho, o pai trabalhou até as riscos e prejuízos a toda a população.
23h30min de sábado. "Estive com ele na véspera e O trecho da BR-10" que liga o Rio de Janeiro a
ele me parecia muito bem; conversamos, ele tomou Santos, de vital importância até do ponto de vista es-
seu uísque e ficou escrevendo até tarde da noite seu tratégico, porque passa por Angra dos Reis, onde se
novo livro", cbnta. localiza o complexo da usina nuclear, caracterizan-

O livro, cujo título é "O Ceará no Século XX", re- do-se também como uma das mais extraordinárias re-
úne os principais fatos pofíticos e econômicos cea- giões turísticas do Estado e do País, enéontra-se em
renses dos últimos 100 anos. Segundo Dorian Filho, a péssimas condições de trafegabilidade.
idéia era lançá-lo no próximo ano, tendo em vista o Estão previstas obras de recuperação da estra-
início do novo milênio. "Ele costumava dizer que que- da, que deveriam ser iniciadas urgentemente, até por
ria fechar (sua carreira) com chave de ouro". questões de segurança, diante do funcionamento da

usina nuclear. Pois bem, com as restrições ao Orça-
Além do livro, Dorian Sampaio estava montando menta, fica suspensa a execução dessa obra e de ou-

um escritório para trabalhar na campanha de Juraci tras absolutamente necessárias ao Rio de Janeiro,
Magalhães. No campo político, ele também participa- configurando mais prejuízos para aquele povo sofri-
va da articulaçã~. ~o__ chamado PMDB Histórico. do, que se sente abandonado pelo Governo Federal,
Ontem, Dorian Sampaio deveria almoçar com Paes em um momento difícil, de tantas agruras, sem em-
de Andrade e o ex-deputado Iranildo Pereira. prego, sem salários e agora sem perspectivas de re-

O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB - cuperação da infra-estrutura e qualidade dos serviços
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, públicos.
SrA" e Srs. Deputados, os cortes determinados pela Faço aqui meu apelo ao Governo Federal para
área econômica do Governo Federal, no Orçamento que libere os recursos ao Rio de Janeiro, recursos es-
Geral da União para o'corrente ano, representam ris- ses indispensáveis àquela obra na BR-1 01, bem
co de limitação forte à tão esperada retomada do como para outras justas e urgentes demandas de
crescimento econômico brasileiro. nosso Estado.

Foram cortados 7,5 bilhões de reais do projeto Era o que tinha a dizer.
de Orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, O SR. EDUARDO JORGE (PT - (PT - SP). Pro-
atingindo setores importantes na infra-estrutura, além nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'l" e
de áreas sociais como a saúde e a educação. Srs. Deputados, no momento em que retomamos a

É uma situação que preocupa, Sr. Presidente, Comissão Especial que analisa a PEC nº20, de 1995,
porque são grandes as expectativas de toda a Nação de minha autoria e de outros Deputados, sobre a ado-
em voltarmos a produzir mais, para gerarmos mais ção do parlamentarismo no Brasil, quero, mais uma
empregos e, sobretudo, resolvermos os grandes pro- vez, homenagear o cidadão que foi a maior liderança
blemas de ordem econômica e socia', que tantos sa- dessa luta democrática no País: o ex-Deputado Fede-
crifícios vêm imppndo aos brasileiros. ral Franco Montoro.

.O êxito do combate à inflação, conquista alcan- E faço este registro com a transcrição do primo-
çada'graças à determinação do atual Governo, não rosa artigo, escrito por Eduardo Muylaert e Paulo Sér-
pode ser considerado como um fim em si mesmo, in- gio Pinheiro, "Franco Montoro: Democrata e Estadis-
clusive por causa dos seus elevados custos, como ta", publicado na revista Novos Estudos, Cebrap, nE
recessão; -o alarmante desemprego, o crescimento 56, março de 2000.
da v.iolência, enfim, o agravamento das mazelas so- Vale a pena ser conhecida essa síntese sobre
ciais. urra vida dedicada à polftica, ao bem comum, à hu-

'-'Daf a frustração diante dos proferidos cortes em manidade.
praticamente todas as áreas, inviabilizando' investi·
mentas e a própria manutenção da infra-estrutura.
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André franca Muntom fOi um dos poucos poUlicoll de sua geraç30
com aut~ntica visão de cstudisl:l. Ibro.'i como ele fomm t:lo (,'onslstentcmcn
te marcados pelo prchlic spirll. requisito maior dos Uderes democ:rata.~.

Foi profe5..~ortltular na USI) c ledonou Introdução il Ciêncb do Dlrello
na PUC-5P, a partir de 1946. Quando foi criada a Pós-graduaç-:lo em Direito
na PUC, lerionava uma das cadeiras bá'ilcas, Teoria Gemi do Direito. TocJa
uma geração de prore.~res e jUrL'ilall recebeu, as...lim, a inRuêncla marcante
de Montoro, que. numa época em que predominava o formalismo, elegeu o
lema d:r lÓlJica jurídica para molitnlrque, nlals doquesilogístico, o rdclodnJo
lurfdlcotenl de IiCr mzoável, fruto do dehate edo contradit6rio, voltado parn

, a husca de Justiça. Deixou uma \lasta obm no direilo e na dência poJrtica l •

Foi um publlcista que acredilava no valordo dehate pl1bUco democrá
tico c 0... In'prens:I. Um homl.'!tl de partldo:>em ser de r:lCÇ'Jo~. Aherto ao
df4logo, li:lhia comuniclr-se (.'om () povo até os t1ltimo.'i dias com a simpli
cidade do \'ereador em camp:mha. TInha uma elegância de gentleman
antigo, uma natumlidade e suprema delicadeza que conquilõt:tv:lm eleito-
res, advers:írin.'i e colahomdores. . .

Alt!m d.1 :lOnl1aç:iodos direJto.'i humanos, legadode5\1:1 pnitlca:paUlica
com Alceu Amom:>o Uma e seus companheiro... de democmda rnstâ, foi o
Brande precursur da modc:ma inlCgrnçfio 1311no-ãn'leri(o:,"~ é cio Mercósul.
lOdo o tempo fazia pollUca - com sua melhor aliada e interloculora
atlvfssim:a, Dona Lucy Montoto, el:a própria militante polflica e n:lS organiza
çees da sociedade civil, como o Inlilituto BmsUeiro de Estudos e Apoio
Comuniláriu Clbeae). Monlom 'amais renunciou aos imperativos da ética.

Como alguém se loma Franco Montora? Mestre Alfredo Bosi, numa
IeC'enle conferência sobre as raizes calóUcas da po\itica progre.lislst:l no
8rasJI, proferida em I':lris, apresentou uma comovenle reconstituição das
~aens da democmeia crislà na América Latina após a. 11 Guena Mundial e
11 ~ização polflica depois do E.~ado Novo.

,'0 I':trlidu IlcmuC1':lta Cristão (I'DC) foi criado no Bra.'iil em 19-'1"). Mas
Ó~o de ludo rôi úm congresso c:atólico em Montevidéu, em 1947,
ónêIé 'roram p.1nldpar Montoto e Sobrall'lnto, assim como Eduardo Frei e.' .
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brael Caldera, que viriam a ser presidente.o; do Chile e da Venezuela.
Montam nllo se tomou presidente da República como esses seus compa
nheiros por desprendimento e imensa sabedoria em saber ceder, mesmo
tendo clara consciência, em 1985, de que o momento era dele.

Montom esteve ligado desde o final dos anos 1940 à corrente
Economia e Humanismo, animada na llrança pelo padre dominicano
Joseph i.ebret. O então jóvem profesl'ior de dlreitó esecrelãrio.geral da
Açlo Cnt6lica era um dos cinco membros da diretoria da Sagmacs
(Sociedade para a Aplicação do Grafismo e da MeC'3nografia para a Análise
dos Complexc.o; Sociais), concebida, segundo o modelo proposto pelo
dominicano francê~, como um lahoratórlo de investigaçõcs :;oeiais. Em
1955, a intervenção de Montoro foi crucial para que o novo prefello de São
Paulo, Vladimir ToIcdo Piza, aceitasse realizar uma pesquisa sclbre desen
volvimento urbano, pruposra pejo padre Lebrel. Em ]959, sob a adminis
lrn~10 do It0vernador C:nv3lho Pinto, a Sagmacs foi incorporadôl ao
planejamento do governo de São Paulo, nl:ucandu uma inRuênda decL..I\'a
do PDC liderado por Fronco Monloro, cuja ação reOetia a ruptura com li

estratégia do catolicismo l-on.'lervador, 3S!iOCiando-sc aos movimentos de
esquerda no Brasil. A nomeaçao de Montore como mini.'ilro do Trabalho e
de" I'revidência Social, de 1961 a 1962, expressou o aURe dC5.'i:l evolução,
que seria cof:tad.'l drallticamcnle pelo golpe miJilnr de 196<1,

ES!lendal ne~'l.C; experiências crJ a ênfase nos I~,ços da comunidade
e numa ética cristã que Montara lmdu?ird em toda a sua 3\30 polílica,
de.o;tac:ando a particlpaç-Jo e os direitos humanos. Economia e ttumanlsmo
delx...rã m:u:cas na inspir.aç;lo e ação de Montoro como parl:unenlar e
depolll no Executivo, como :l ênfallC "tI Inveliligação e na fomlaç;io de
quadro~ democr:lticos'. Ali está uma das d13ves para entender:c opção
pelos dlrel~os humanos (antes, 0.'\ vertente de Jacques Maritaln, e quase ao
mesmo tempo da puhlicação da Declamção Unlvcl'lI31 de Direitos Ilu0141
nos, em 19'18>, a crença nos partidos poUUcos, no bom governo e na
tran!lp:trência. o compromislío ético com :c palftlclI, a IUIlI conlra :l cooup
çlo, a crença na panidpaçào político.., marcos da vida e ação de Fmnco
Montora. Quase quarenta anos depois, uma das primeiras ccri01Clnias do
recém-eleilo governador de São Paulo foi conferir a Medalha dos Bandei
rantes (avacalhad.'l por seu antecessor biônico ao distribuí-Ia às centenas)
a Sobral Pinto. L4 está numa foto Montora esfuziante, cercado pelas
Ilderanças da sociedade civil de São Paulo.

MontolO acreditava na carreim polftlca. Foi ver~dor, deputado
estadual, deputado fedeml, senador·. Em toda a sua bela trajetória, Montore
vai saber. manter essa tensão entre o homem de idéias, o,admlni!itrador e o
c5~a~Lc;L" que enxerga além da conjuntura e se: preocupa em mud:cr, as
estrutunÍs•.Como deputado federal, debca,leglslação q~e, o ligar.i orga~ica
mente aos lrabalhadores: foi autor da lei que ~ntou do, pagament,? de
inlpoSto de renda o empregado com salário.de lIté cinco sal~os mlnimos.

No infeio dos anc... 1960 assume no Interior da democrada cristã a
handelrn das reformas lIoclais, Nessa época o acaso o fez estar ao lado do
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vice-presidente Jooo Goulan na viagem à China. (Nos anos 1980, ao relatar
as conversa.'i com o presidente, demonstrava um distinto respeito por
Jango, que certamente tinha algo a ver com seu compromis.'iD profundo
com o conlitituc!onalismo democr-ítk'o e mais tarde seu repl1dio ao golpe
de ef\tado militar de 1964.) Voltando ao Brasil, atU:1 magisrral~e_~tel-~oPlo_

Ifder do PDC, ouma- crlSe- Põíftica-(como assim-fariâ -~o processo das
mobUlzaçãe..'i pelas eleições diretas), apóia lealmente a solução poUtlca do
parlamentarisnlO (que negociam paciente e lealmente com o vice-presiden
te ainda no hotel em Pequim e depois no avião), permitindo a Jango
:L'iliurnfr a Presidência. Os laços com "ancredo Neves ali estavam sendo
tcddos: tom:H;e de1'te, como priml.oiro-ministro, ministro do Trabalho, em
setembro de 1%1. Como ministro, designou uma ·::omiss!lo para a criação
do salárlo-f:amdia. Renunciou com todo o ~abln(~te em 1%2 e voltou à
Cflnlara dos Deputado./õ.

Durnnlc a ditadurn milil:,r, de 19M .. 198;, mostrou paciência c
pel'lleVer.ança na consoJldaçaodo Movimento DemoL'I':1tlco BmsJleiro (MDB).
Em 1970 foi um dus cinco sen...doreõ do' oposição eleilos. Diante do pacote
de abril de 19n, n:C'u.'la-sc :1 ser candidato a governador e denunda as
eleições indiretas. EI1\ junhodesse ano realiza com () MDB o simpósio "A luta
pela dcmocr:acJ;,·, E ('Om hase num.. dccls:lo do Tribun:1I Superior Eleitor:d
Interv('11' nUI\'" c:ldci;l de rádio c tclevillão n:.ciomll. Em agosto, apóia
entuslaslic:ullcntc :, "Carta aos hr:L'iilciros· 1;InÇ'Jd.1 flor GllffL'do TcllesJúnior
e defende a lese da A'iSemhlél:1 Conslitúlntc. Em junho de 1978 apresenta
en'lend.., d;,s c:!ciçÕl.'!i diretas para governadore vi~1ndo suprimir os senado
res bitmkos. Nesse ano é reeleito para o Senado, i~m 1982 clege-se gover
nador de Silo I';,ulo por voto direto.

Quanto mais o tempo passa, o governador Montom, por suás
qualidades próprias (c no contmste com todos os antecessores e sucesso
res) parece l':lda vct melhor e m:tis coneclado com o século XXI. Rompeu
com a s(ndrome faraônica desde o "governar é abrir eslrada...• até "abrir
tl1nci./õ e viadutos" e oplou por abrir uma diversidade de frentes. desde o
enrrl.'ntamcnlo do prohlema d;, fome (5Opão, varelão, sacolões) até :.\S

estrada.'l viclnais, pa5.'lando por potrticas alternativas como as hortas
comunitârias. Esforçou-se, não sem dlficuldades, t~m tr:Jnsferlr respon.'i:lbl
Iidade.o; para 05 munidpios (nào se C3n.~V3 de r·:petir: "Os homens e as
mulheres não "ivem no paIs e nos estado.'l, mas ncs munidpios"), como no
caso da 'merenda C5col:Ir, dinanúzando o comércio loc:lI e criando merca
do.~ ram os pequenos produtores.

Foi o primeiro governanle brnsileiro a propor limites paro o arbrrrio
da vi~lênê:la do E,<;tado (mesmo sob os anos de ditadum no governo
'federiat,'de 1983 a 19R5, 0.1 primefrJ metade de seu mandato). Não hesitou
em impor o padrJo dos direitos humanos para ti segurança pública, as
prisõeS e màoicômios (sua visita ao Manicômio Judici~rio de Juquerl, em
frànco-da -Rocha, indo ao enconlro dos inlernados, foi emblemática e
'(elto raro). Oemocr:ltizou a./õ dedsôe5 nas empresas públicas, criando
'cori'iClhos com a panldpação dos funcionários (como n... Sabellp e no
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Metrô) - aliás prontamente liquidados por seu sucessor. Criou conselhos
para os grupos wlneráveis, como os negros e as mulheres. Teve li

iniciativa precursora das delegadas da mulher, que tornaram transparente
e, assim, punrvel a violência contra 1.0; mulheres. Hoje se contam ~s

centenas essas delegada5 em todo o Brasil. Nilo se pode esquecer
também a experiência dos conselhos comunitários de segurança, reunin
do população e polrclas civil e militar para um equacionamento conjunto
das estratégias de segurança em cad1 bairro. Formou urna equipe de
governo com homen.'! e mulheres que haviam participado da resi.'ltêncla
à ditadura, na luta sindical, na OAn, na USP c_PUC, ComL~'lào de Justiça
e \)a7. de São ltau\o e Comissão 1"eOlônio Vilela. Saneou as ftnanças de 90
l)aulo, deixando um orçamento equilibrado para seu sucessor no gover
no, feito mro aincJ.1 no final dos :mos 1980, aliás com pesados custos
eleiturais.

Hole o rcconhecimento das qualidades do governo Montom é unla
unanimidade. À época, o Rovemador precLliOu de toda a sua paciência e
ponderação para enfrentar as criticas diárias da imprensa, da oposiç-Jo, de
seu próprio partido e de seu governo. Num pars ainda marcado pelo
autoritarismo, muilos confundiam toJen1ncla e debate com fraqueza e
indecisão, O próprio temper:lInento de Montoro, entretanto, era vlsceral
mente democrático, incapaz de revanche ou retaliação, mesmo quando
bem merecidas.

Muitas cenas nos Interpelam a memória. A.. anlculaçôes com Mim's,
a cerimônia do 21 de abril em 1983 em Dum Preto e a homenagem a
Tiradentes, na companhia de carlos Guilherme Motta, José 1I0nório
RodriJ.'Ucs, Carlos C:L'itcllo Branco (u Castellinho) c muilos inlelectuals com
quem gost.'lva de conviver. Criou o primeiro sistema estadual de arquivos,
implantado porJosé Sebastião Witler, no Arquive do Estado.

No fim do primeiro ano de governo, Severo Gomes, recém-eleito
senac.lo~ por São lJaulo, achou que lá era () momento de Montoro encontrar
se com:, tfllelligelltsia do Rio de Janeiro. I-romoveu-se enlão uma reunillo
na casa de Mi~uel Lins, IU3nde advogado carioca, confluência ecumênica
de todas as correntes. Como disse Márcio Moreira Alves numa bela crônica
desse encontm, lá estavam -na sala bem uns oito séculos de ~eticismo·':
C3stellinho, Vilas Boas Corrêa, Jânio de Freit3s, Hélio Pellegrino, Antônio
Caltado, Antônio Houaiss, entre muitos outros, além do próprio Múcio e de
Severo. Montom tinha Ido l inauguração da Bienal do Uvro e chegou
atrasadísslmo. A impaciénda, que Já reinava na sala, aguçou-se quando
Montom começou a prestar conla5 de seu governo: hona' colI!"nit4rilJ,
cstradmi \'icinais, merenda escolar... Foi o bastante para se ouvir um brado
do fundo da sala: "Farol alto, governador! Bota farol alto! O que estamqs
preci.c;ando é que o senhor tome a Udcrança da campanha pela redem~
ti7.açãn no Brasill", clamava OIto Lara Resende. A nolte fol de entu...lasm~,
qU3se de euforia. Na sarda, porém, foi possível ouvir a ~oncludo repart1.d;l
por dois importantes homens de Imprensa: "O Rio~Jane~ é assim: ,~..
(les.';oas falmn, falam e não acontece nada...-. '
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Na manhà seguinte, no avião de volta a São Paulo, Montom nos
comunicava que havia decidido convocar um grande comido pelas Diretas
na praça da Sé no dia 25 de laneIro. Ali mesmo começou a compor e a ditar
° que seria o manifesto de convocação. A recepção ~ idéia foi gélida 
afinal, fazer um comrdo em pleno feriado da fundação de São Paulo! Para
contomar a resistênda, Montoro convocou a sodedade civil e a oposição
para fonnar um comitê suprapartldárlo para a organização do coDÚdo. No
dia 25 houve uma solenidade comemorativa dos 50 ano... da USP, No melo'
da tarde, na sarda da cerimônJa, entramos com o Rovemador no carro e
começava a chuver, Silêncio tenso do govcrn-.ldor, a caminho do ))at:1cio
dos Bandeimnles, de onde sairia um comboio para a praça da Sé. Quase
cheg:U\do, () chefe du Calia Militar, coronel Uhll'l1lara Ga.o;par, ouve pelo
rádio da PM que a praça começava a se encher. Foi o comido do5 3OO,000!

Tantos outros atos civico.'i seguiram-se, como a reunião dos govema~
dore'i no l)aláclo; reuniões em Minas Gerais rm.~mente articuladas com
Tancrcdo Neve.'i,José Ap:uecido de Oliveira e Roberto Gusmão; os comfdos .
das Diretas na Candelária e no Anhangabaú; o primeiro ato nacional contra
o apartbe/d na África do Sul, com a presença de lodos os embaixadores
africano5, no íludltório da sl.'<1e do governo; o lanlaT de hOlncnaRem aJorge
Luis Borges, ('om ;1 $3Ud:1Ç-jO de Severo Gomes entreme:ada de versos que
Borges repetia alto em eco, o silêncio trnvado de emoção de Antonio
Candidoj a visita de solidariedade a dom l)aulo Evaristo Am..: Montorô'
irrompcndo no coléRlo Sion, numa :l.Cl.otemhléin de hispos pnulistas, braços
:dlêrtos, diante do olhar estupefato do cartle'J' d~ CoIôni:l, enviado para
Inspecionar bS seminários: MVim dizer o quanto o povo e o governo de sao
I)aulo amanl c ;ldmiram o cardeal de São Paulo. o no.o;so C:lrdeal!",

AJnd.~ a articulação da candidatura de Tnncredo Neves, a quem cede
generosamente os beneficios do movimento das Diretas. O orgulho,
mesclado ~e dor com a doença de Tancredo no dl1 que seria sua posse, ao
se reunJf çom todos os secretários que se tomav301 ministros do p~sidente

Jo.o;é Sam~, m~\is os senadores Femt\Ooo Henrique cardoso e severo
Gomes: &reci&l uma reunião de Mseu" ~ahinete. O relipeito impecável à
dl.>cisão p,:lrtidári:l sobre sua'5ucessão no governe do estado. A despedida
comovidd de 1e9tônlo Vilela na porta do lato cedIdo pelo governo de 510
Paulo, q~e/lev3va o grande senador, doente terminal, para Alagoo.o;. A
criaçã9'd~ Instituto ~ltino-americano e a pregação latino-americana.

/ Em 1989 funda o Partido da SociaJ~Democrada Brasileira. (PSDB),
/éom dissidentes do PMDB e muitos ex-Integrantes de seu govemo em Silo
Paulo, e.'lcolhendo o tucano para seu si'mbolo (que vem a ter. o mesmo
sucesso da Cl\Colha da cor amarela para as Diretas, sugerida pelo editorCaio
Graco 'Jrado). A liderança da camp3Ma pelo parlamentarislI\o. ,A.grande
volta à Câm:ua dos 'Deputados (sofrendo com o fumo -em plenãrlo). A
C:lmpanha contr.l a dfvid;l internacional, ,

, No ano pnsStldo, um dia depois <Je seu aniversário - fazia 83 anos, na
. mesma data d.\ queda da Bastilha, a cJata nacional francesa, 14 de julho-,

estávamos em Pari5 e ligamos para o nosso antigo chefe. Ouvimo... Montara

JUDho de 2000
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PRANCO MONTORO: D~OCRATAEI$ADJST~

esfuziante, animadíssimo, cheio de planos: ia ao M&ico, panic;ipar de um
conpso e defender a restriçio ao livre Buxo de çapitais esjieculativos.
Passava-nos vúias incumbências (jamais deixou di nos considerar st1W

assessores, o que nos encantava) para logo que voltássemos a 510 Paulo.
Depois da conversa, passamos boa parte elo cUa andando pela ddade,
rememorando como havia sido moderno, precursor, democdtico, glorioso
o governo de Franco Montam. Era l dlsdnda uma última homenagem ao
governador: sem saber, nossa conversa era a despedida.

o discurso do deputado Franco Montoro preparado para o ~Foro

Arnáica Latina-Europa para um desenvolvimento sustentivel", na Cidade
do Mbico (afinal lido por Fernando Gasparian), é pontuado pelas idl!ias
chave da trajetória poUlia e intelectual de Montaro. No fanal do sl!c:ulo,
Irrompe a fala de um estadista 'contemporineo, solid4rio atl! o último
minuto com a lUla do povo contra a opresdo ~n6mia e a pobreza
extrema. t uma derradeira e atualrsstma mensagc.!lll-manifesto de Franco
Montoro. Vale a pena ouvi-lo:

Estamosdiante da arMaçade 11m colapsoglcbal. Eêevidenteqlle nilo
podemos continuar vWendo num mundo eAl que uma esptIClllapJo
jinancelm de alguns minutos, em qualquerparteda Term, am«lcea
IlCOnomla de naçiJes inteinu e destnla o tmbalbo de milbões de
bomens 11 mulbtm1s.
Â gtrRJie#tlM 11 menstJo da a",al crise é o rM!ior desafio ao dogma do
merrado lllml. E vem confirmar a adver'lnela sempre atual de
Lacordairrli: UEntre o forte e o frtlCo a liberdade oprime: é a lei qlle
salvan

•

E a crW atual, como terminam? Com a ohedilncia cega às leis do .
mercado? Com osu'lltmenlo de a,ma COnln"'stJo socialgenerallzllda?

. _.OU com o estabelecimento de normas disciplinado,. das relilções
econ6micas internacionais?Pam supemra iei das selvas e a opress40
dos mais fortes, a humanidade f.Iern criando almvés da blst6rla
normasjurldicas de cirJiJização e respeito ã dignidade daspessoas. A
luta pelo direito i a própria btst6ria da cillilização. Hoje ma luta se
estende, principalmente, ao plano das relações Internacionais.
Talvez em nenbuma ~a como boje a luta pelo direito tl1lM se
identificado tanto com a própria dlJfesa da civilização e do d..rwol
uimento bumano. 8 dever de tOdos zelarpara que a globalizaç40
supmmdo os rlscos da e:«lusiio eda uiolincla- ateja a senJIço da
paz e da solidariedade.

Sexta-feira 2 29497
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFUPE. Pronun- Deixo meu apelo e o da bancada do PFL de Per-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- nambuco nesta Casa ao Sr. Ministro da Integração
putados, há mais de dez anos venho propugnando des- Nacional e ao Diretor-Geral do DNOCS, Dr. Celso Vei-
ta tribuna a conclusão das obras da Adutora do Oeste, ga, para que sejam liberados os recursos destinados
projeto da maior importância para a vida econômica e à Adutora do Oeste, a fim de que neste segundo se-
social de Municípios do Sertão de Pernambuco e que, mestre possa o DNOCS concluir o projeto na sua ex-
no seu traçado técnico, beneficiará também o Estado do tensão até Araripina, sem maiores atropelos.
Piauí em futuro que, espero, esteja próximo. Muito obrigado.

Trata-se de projeto que vem sendo procrastinado O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB -
na sua execução pela irregularidade na liberação de re- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
cursos, apesar de consignados no Orçamento da União srªs e Srs. Deputados, venho hoje à tribuna congratu-
e sob responsabilidade, hoje, do Ministério da Integra- lar-me cem o Sr. Joaquim Augusto S. S. Azevedo Sou-
ção Nacional, através do DNOCS. O Orçamento Geral za, Presidente da Associação Rural e do Sindicato Ru-
da União para o ano 2000 destina-lhe mais 15 milhões ral de Ribeirão Preto, São Paulo, pelo oportuno e es-
de reais, e as obras estacionaram em Ouricuri. clarecido artigo que publicou no jornal O Diário de Ri-

É necessário que o projeto avance, seguindo o beirão Preto, edição de 14 de maio de 2000, com o tí-
traçado original, e atinja Trindade, Santa Rita e Mora- tulo "Governo do Estado: Vesgo e Demagogo".
es, na segunda etapa, completando-se no trecho Ou- Aproveito a oportunidade 'para fazer a leitura
ricuri-Araripina, o que vai permitir beneficiar o pólo desse artigo a fim de que os nobres colegas tomem
gesseiro de Araripina, que, na atualidade, emprega conhecimento da matéria.
cerca de 12 mil pessoas. Eis em sua íntegra o ar:ti.go:

No total, cerca de 42 milhões de reais serão ne- Que o Sr. Mário Covas, com seus ar-
cessários para completar a obra, que, na sua exten- roubos temperamentais, tem causado seve-
são, abrange 722 quilômetros e atenderá a 43 locali- ros constrangimentos. ao Estado já não é
dades, entre cidades e povoados sertanejos. segredo. Como também, notória é sua ten-

São 146 quilômetros de tubos em aço carbonado dência esquerdista.
de 600, 700 e também de 500 milrmetros, além de tubos O que causa espécie, entretanto, é seu
de ferro, por onde passará a água captada do Rio São estrabismo administrativo. Suas atitudes ambí-
Francisco, na altura da cidade de Orocó, Pernambuco. guas, que lhe roubam o zelo para com o patri-

Do tronco principal, em tubos de aço, partirão os mônio público. Aliás, pousar de estadista com
ramais em ferro fundido para outras cidades e povoados. frases de efeito, é prática secular de polfticos

O trecho Orocó-Ouricuri está conclurdo, com ciespreparados para o grau de responsabilida-
água nas torneiras das casas de Ouricuri. Entre Mora- de que lhes coube assumir..
es e Araripina existe uma adutora com tubulação de É verdade que a estratégia pode ser lu-
300 milímetros, que poderá ser utilizada para entron- crativa do ponto de vista eleitoral. Nunca, po-
camento ao ramal principal da Adutora do Oeste e, 'rém, do ponto de vista ético/administrativo.
assim, apressar a chegada da água a Araripina. Polftica é arte de bem govemar. A dúvida

O setor técnico do DNOCS está recomendando, persiste quanto à definição sobre o nosso go-
há algum tempo, a aquisição de mais tubos de 600 e vemador: se artista ou meramente arteiro!
500 milímetros, no total de 10 milhões de reais, e mais 1 O que não se admite é que uma velha
milhão e 100 mil reais em materiais complementares, . raposa, astuta e inteligente, venha mostrar-se
destinados à Estações Elevatórias 3 e 4 da Adutora. ingênua e singela, referindo-se ao MST como

Sei que o Ministro Fernando Bezerra, da Pasta ,organismo legítimo de reMndicação social.
da Integração Nacional, conhece os detalhes do pro- Cada vez mais se cristaliza o caráter
jeto e confio em que conseguirá liberar os recursos de movimento revolucionário que esta sigla
para completá-lo, com a urgência necessária. encerra. E isto é inegável.•

"O Nordeste reclama a conclusão das obras hí- Pregadora da luta de classes, funda-
dricas incluídas no Plano Brasil em Ação, lançado mentada em princípios maIXfsta, objetiva im-
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, e não :plantaro poder socialista: no Brasil. E para
há justificativa plausível para seu adiamento, pois o isto, recruta '"milhares de desempregados,
Orçamento da União foi aprovado e está em curso. .' mendigos,' camponeses e tantos outros viven-
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tes nas periferias dos grandes centros, para sões, e, as decisões judiciais de desocupa-
com eles invadirem propriedades rurais e pré- ção de propriedades públicas ou privadas
dios públicos, fazerem reféns e depredações, são cumpridas", a realidade nos mostra ser
crucificarem animais e destruírem cercas, bem outra.
plantações e benfeitorias. Usam até os que já A fazenda Experimental de Zootecnia
estão assentados em suas mobilizações. de Sertãozinho, propriedade do governo

Agridem e atacam as instituições de- Estadual, por exemplo, foi invadida há exa-
mocráticas. Violam o Estado de Direito, tos oito meses, mesmo tempo da concessão
rumo a desestabilização da ordem polftica e da liminar de reintegração de posse, datada·
social,' meta da ideologia que cultivam. de 09/09/1999. E até hoje, pasmem, a medi-
Aliás, segundo seus líderes, a terra não é da judicial não foi cumprida pela polícia do
tão importante para o MST. O que importa é Estado. Porque será?
a libertação do proletariado através da refor- Para quem não sabe, trata-se de área
ma agrária e o socialismo. destinada por Lei Estadual, exclusivamente a

Para isso, consideram válidas todas as 'rabalhos de pesquisas e experimentos agro-
formas de lutas possíveis, tendo sempre em pecuários, não podendo, por conseguinte,
mente o poder. servir a outros propósitos. Propriedade com-

Os últimos acontecimentos, destarte, provadamente produtiva, cujos trabalhos são
estão mostrando claramente que os mem- reconhecidos até internacionalmente, como
bros do MST agem ao arrepio da lei, crimi- eie grande relevância e importância científica
nosamente, ferindo de morte a democracia. e social, é definida pela legislação Estadual

Como ignorar tais fatos? como área de estudos e experiências científi-
ComO acreditar na afirmativa categórica ('.as. Além do que, possui formidável reserva

do govemador ao se referir as invasões: 'b tlorestal, que por sua exuberância e extraordi-
problema é social, não é assunto para polícia nária importância ecológica e ambiental, foi
federal ou exército. O MST está certo. É legíti- reconhecida em lei como Reserva Biológica.
mo brigar por terra, sobretudo para trabalhar. Mesmo assim querem transformá-Ia em mais
Não se usa força contra movimento social." ...? um quintal de sem-terra.

Ledo engano! Inobstante, mesmo que isso viesse a
Lamentavelmente, este erro crasso de massagear o ego de algumas autoridades

avaliação, fruto de desinformação ou dema- Estaduais, estamos convencidos de que
gogia, pertence a quem, por dever de ofício, São Paulo não abrirá mão desse magnífico
tem a obrigação de manter a ordem pública acervo patrimonial.
e o estado de direito em São Paulo! Finalmente, é oportuno lembrar, que! (3\

E mais lamentável ainda é que o opinião pública merece ser esclarecida colm
medo, a inconseqüência e o receio de su- a verdade!
posto autoritarismo levem nosso governante Negar que a nefasta ação de se inva-
a fronteira da utopia, deserdado do bom tfir propriedades alheias é ilegal e como tal
senso, procurando fazer da impunidade de deve ser tratada, é contestar o óbvio ululan-
baderneiros, sua bandeira de complacência te. Democracia não é sinônimo de baderna!
excessiva, reveladora da própria conivência. Por isso, nenhum cidadão está acima

Talvez falte ao Sr. Govemador, o sa- da lei ou da justiça, nem mesmo o govemador
ber que estes a quem defende, exatamente cfo Estado, o qual deve respeitar exemplar-
porque defendidos, quando tomam o poder mente o regime democrático, sob pena da ce-
destroem, porprimeiro, a democracia. gueira tomar conta de vez de seu 9,overno.

A,' história nos ensina e mostra esta
verdade! E assim encerra seu brilhante artigo.

É preciso, sobretudo, firmeza de pro- Sr. Presidente, solicito que seja registrado nos
,pósitos e segurança nas ações de quem go- Anais da Casa este meu pronunciamento, e que sirva
verna. Enquanto, de um lado o governador de reflexão para o Governador de São Paulo, Sr. Mário
afirma "que em São Paulo não há abranda- Covas, epara todos aqueles que, absurdamente, olham

. mentos com os sem-terra durante as inva- o MST como algo legítimo de reivindicação social.
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Nosso País não mais pode conviver com o desres
peito à lei, cum invasões e quebra do direito à proprieda
de, colocando em risco a produção agrícola nacional e a
vida daqueles que produzem para o povo brasileiro.

Chega de baderna!
Muito obrigado.
O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrA"
e Srs. Deputados, a sanção da lei complementar que
instituiu o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico
de Rondônia - ZSEE, votada ~ aprovada na Assem
bléia Legislativa Estadual, nr/dia 17 de maio último,
deverá ser feita até o final desta semana, pelo Ex"'" Sr.
Governador Dr. José de Ali1feu Bianco. Dessa forma, o
Estado de Rondônia páSsa a ter ã definição de um
instrumento de planéjamento da ocupação e controle
de utilização dos recursos naturais do Estado.

Com a lei complementar do Zoneamento Socioe
conômico Ecológico aprovada e sancionada, Rondônia
passa a ser o primeiro Estado do Brasil a contar com
esse instrumento de ordenação e preservação do meio
ambiente. A escala de detalhamento é de 1:250.000, o
que equivale dizer que para cada centrmetro medido no
mapa corresponderá 2,5 quilômetros no terreno.

Essa aprovação é muito importante porque, na
prática, todo o mundo quer ter direitos sobre a Áma
zônia e de modo particular sobre Rondônia, quer le
gislar, quer ditar normas e, principalmente, criar em
baràços pará seG real desenvolvimento. Esses emba
raços são n6tavelmente propostos pelas ONGs 
Organizações Não-Governamentais transnacionais,
tais como a Greenpeace e a WWF.

Qualquer tipo de política ambiental, econômica
ou social, aplicada sobre a Amazônia, deveria le~ir

em conta, em primeiro lugar, a sociedade amazôniç j:

seus habitantes. Não é isso o que vem acontecend ..
Há muitos e muitos anos, os direitos dos cidadãos~,
Amazônia são violados/pelo Governo Federal, at 
vés de decretos, de médidas provisórias, portarias a 
bitrárias e fiscalizações ofensivas até a sociedade.

Para referenciar o que estou alertando, Sr. Presi
derrt~, valho-me dos ensinamentos do Professor titular
de I!>ireito e Economia, Roberto Santos, da Universida
de Federal do Pará: "É preciso entender que há somen
te um ser sagrado, cujo interesse está envolvido em
tudo isso: O- Homem e não a Natureza. Este é que deve
ser protegido em sua saúde, educação, aspirações ao
progresso e à participàçãq da riqueza coletiva". .'

Em meu discurso do-Cli~4 de maio julguei im
portante e indispensáveLtranscrever o texto, na ínte
gra, do estabelecimento das Zonas·e Subzonas do

Zoneamento Socioeconômico-Ecológico - ZSEE.
Hoje passo a discutir com maior detalhe o que ficou
definido e normatizado pelo ZSEE.

No quadro nll 1, "Zoneamento Socioeconômi
co-Ecológico, do Planafloro - 2ll Aproximação", foi
dado forma para a disposição das três zonas e das
nove subzonas, que passaram a definir a amplitude
geográfica do Estado de Rondônia nos seus
238.512,83 quilômetros quadrados.

Na Seção 1, ''Das Zonas", art.7º, define-seaZona
1como composta de áreas de uso agropecuário, agroflo
restal e florestal. Abrange 120.310,48 quilômetros qua
drados, equivalentes a 50,45% da área total do Estado.

Diz, no § 12, que as terras da Zona 1, utilizadas
para diferentes fins, principalmente agropecuário, pos
suem graus variáveis de ocupação e de vulnerabilidade
ambiental que caracterizam diferentes subzonas.

A Subzona 1.1 é composta de áreas que apresen
tam grande potencial social, abrangendo 61.417,35 qui
lômetros quadrados, equivalente a25,75% da área total
do Estado. A Subzona 1.1 dispõe de infra-estrutura sufi
ciente para o desenvolvimento das atividades agrope
cuárias, sobretudo estradas de acesso. Concentra as
maiores densidades populacionais, detendo os aglome
rados urbanos mais importantes.

A Subzona 1.1 tem aptidão agrícola predomi
nantemente boa, com vulnerabilidade natural à ero
são, predominantemente baixa, com custos de opor
tunidade de preservação excessivamente elevados. A
cobertura florestal de cada propriedade rural deverá
ser mantida ou recuperada em pelo menos 20%.

A Subzona 1.2 é composta de áreas com médio
p~tencial social, abarcando 30.664,01 quilômetros
quadrápos, que são equivalentes a 12,86% da área
total do"Estado. Predomina a cobertura florestal natu
ral, ~m processo acelerado de ocupação, com con
versão da floresta. A aptidão agrrcola da Zona 1.2 é
predominantemente regular e sua vulnerabilidade na
tural à erosão, predominantemente baixa a média.

A Subzona 1.2 deverá manter e/ou recuperar,
nas propriedades rurais, pelo menos 40% da cobertu
ra florestal, admitindo-se, mediante aprovação do ór
gão ambiental competente, medidas compensatórias
visando à preservação dos recursos florestais rema
nescentes. A área de cobertura florestal na Subzona
1.2 alcarjlçará 12.265,60 quilômetros quadrados.

Na~ áreas convertidas, é recomendado o incre
mento da produtMdade agropecuária, baseado em téc
nicas agrícolas mais modernas, envolvendo insumos e
práticas de manejo, de acordo com as condições da ap
tidão'agrícola. Deverá enfatizar-se a ação.do Incra e Ite
ron no processo de regularização fundiária.
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A Subzona 1.3 é composta de áreas onde pre
domina a cobertura vegetal natural, abrangendo
14.823,81 quilômetros quadrados, que correspon
dem a 6,22% da área total do Estado. A Subzona 1.3
possui expressivo potencial florestal, em processo de
ocupação agropecuário incipiente e reduzida conver
são da cobertura vegetal natural. Deverão ser manti
das e recuperadas, nas propriedades rurais, pelo me
nos 70% da cobertura florestal, admitindo-se, medi
ante aprovação do órgão ambiental competente, me
didas comp~nsatórias visando à preservação dos re
cursos florestais remanescentes.

A Subzona 1.4 é composta de áreas que apresen
tam infra-estrutura propícia à exploração das terras,
abrange 13.405,31 quilômetros quadrados, equivalen
tes a 5,62% da área total do Estado. Embora haja dispo
nibilidade de infra-estrutura, as condições ambientais
impõem restrições ao desenvolvimento das atividades
de conversão da cobertura vegetal natural.

A Subzona 1.4 deverá manter e recuperar pelo
menos 80% da cobertura florestal de toda a proprie
dade rural. Tendo em vista o expressivo potencial hi
drelétrica de algun~ rios, com pequenas centrais de
produção, os ecossistemas da Subzona 1.4 são de
relevante interesse pàra a preservação dos recursos
naturais, em especial os hídricos.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o total das
áreas das quatro subzonas da Zona 1 é de
120.310,48 quilômetros quadrados, ou -seja, 12 mi
lhões de hectares. Desse total, considerando a manu
tenção de 20% da cobertura florestal de cada proprie
dade, na Subzona 1.1; a manutenção de 40% da co
bertura florestal de cada propriedade, na Subzona
1.2; a manutenção de 70% da cobertura florestal de
cada propriedade, na Subzona 1.3, e a manutenção
de 80% da cobertura florestal de cada propriedade,
na Subzona 1.4, alcança-se uma cobertura florestal
total preservada da ordem dos 45.575,70 quilômetros
quadrados, o que corresponde a 4,5 milhões de hec
tares, equivalentes a 37,94% de proteção na Zona 1.

O rigor técnico e o espírito de proteção às áreas
florestadas do Estado levaram o Zoneamento Socioe
conômico-Ecológico a dar utilização a pouco mais de
um terço da área total da Zona 1, que é conceituada
com-"...as terras utilizadas para diferentes fins, princi
palmente agrop.ecuário, que possuem graus variáveis
de ocupação e de vulnerabilidade ambiental".

As subzonas da Zona 2 são áreas destinadas à
conservação dos recursos naturais, passíveis de uso sob
manejo sustentável. A Subzona 2.1 é composta de áreas
que apresentam inexpressiva conversão das t!3rras flo-

restais e abrange 25.653,37 quilômetros quadrados,
equivalentes a 10,75% da área total do Estado.

A Subzona 2.1 apresenta potencialidades natu
rais, sobretudo a florestal, em condições satisfatórias
de exploração madeireira e não madeireira, apresen
tando o custo de oportunidade de preservação entre
baixo e médio. Algumas áreas apresentam alto poten
cial para o ecoturismo e para as atividades de pesca
em suas diversas modalidades.

O valor das terras florestais da Subzona 2.1
pode ser incrementado mediante agregação de valor
às existências florestais, pela exploração seletiva de
seus produtos. No aproveitamento dos recursos flo
restais será priorizado o aproveitamento dos recursos
naturais, mantendo as atividades agropecuárias exis
tentes, sem estímulo à sua expansão, fomentando as
atividades de manejo florestal e do extrativismo, do
ecoturismo e da pesca.

A Subzona 2.1 deverá manter ou recompor 100%
da cobertura florestal, uma vez que as subzonas daZàna
2 são áreas destinadas à conservação dos recursos na
turais, passíveis de uso sob manejo sustentável.

A Subzona 2.2, composta de áreas que apre
sentam ocupação inexpressiva, abrange 9.181,05
quilômetros quadrados, equivalentes a 3,85% da
área total do Estado. As áreas da Subzona 2.2 são
destinadas à conservação da natureza, em especial
da biodiversidade, com potencial para atividades ci
entíficas e econômicas de baixo impacto ambiental
sob manejo sustentado.

O aproveitamento dessas áreas deve desenvol
ver-se sem conversão da cobertura vegetal natural e,
quando extremamente necessário, somente em pe
quenas áreas para atender à subsistência familiar.-As
áreas já convertidas deverão ser direcionadas pará ã"
recuperação, sendo rec~mendada a criação de áreas
protegidas de domínio público ou privado.

As subzonas da Zona 3 são áreas institucionais,
constitufdas pelas unidades de conservação de uso
restrito 9 controlado, previstas e instituídas pela
União, Estado e Municípios.

A Subzona 3.1 abrange 18.081,29 quilômetros
quadrados, equivalentes a 7,58% da área total do
Estado. A utilização dos recursos ambientais obede
cerá aos planos e diretrizes específicas das unidades
instituídas, tais como: Florestas Estaduais de Rendi
mento Sustentado, Florestas Nacionais, Reservas
Extrativistas e outras categorias estabelecidas no
Sistema Naci9nal de Unidades de Conservação.

A Subzona 3.2, composta de áreas constituídas
pejas Unidades de Conservação de Uso Indireto, abran-
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ge 23.752,50 quilômetros quadrados, equivalentes a
9,980"" da área total do Estado. A utilização das áreas
deve limitar-se às finalidades das unidades instituídas:
Estações Ecológicas, Parques e Reservas Biológicas,
Patrimônio Espeleológico, Reservas Particulares do Pa
trimônio Natural e 9utras categorias estabelecidas pelo
Sistema Nacional dE! Unidades de Conservação.

A Subzona 3.3, composta de áreas constituídas
pelas terras indígenas, abrange 41.534,11 quilôme
tros qúadrados, equivalentes a 17,41% da área total
do Estado. A utilização dos recursos naturais das áre- ~

as indígenas está iimitada por lei, onde seu aproveita
mento somente poderá ser e1étuado se autorizado ou
concedido pela União. -

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, conside
rando a proposta de utilização de áreas, contida na lei
complementar de 17 de maio, ~ Estado de Rondônia
terá protegidos, como se pode verificar no quadro 1,
"Resumo das Ái'eas Reserva Legal", 163.779,05 qui
lômetros quadrad~~ue correspondem a 68,66% da
área-total do Estaao. ~~

A área que sobra parà ser efetivamente trabalhada
, é de 74.733,78 quilômetros quàdrádos, que correspon

dem a 31 ,34% da área total do Esta'd .O Código Flores
tal de 1965 estabelecia uma área de erva legal, nas
propriedades, de 50%. A Medida Provisóri ue sucedeu
à MP n2 1.511 estabelece, de acordo com a p sta do
Conama, uma área de reserva legal de 80%.

Isso quer dizer, Sr. Presidente, que a área d e
serva legalL na atuar lei complementar de 17 de mal _
- 68,66% -, do Estado de Rondônia fica um pouco
maior que os 50% do Código Florestal de 1965, mas
não penaliza tanto o Estado quanto os 80% que e-stão
propostos na Medida Provisória nº 1.956-50, de 26 de'
maio de 2000, que altera os arts. 1º, 42,14,16 e 44 e
acresce dispositivos à Lei nll 4.771,-de-1-5 de setem
bro de 1965, que institui o Código Florestal.

Sr. Presidente, SrA" ~Srs. Deputados, é importante
que o Governo do Estado de Rondônia, através do Sr.
Governador Dr:,.-José de Abreu Bianco, os Deputados
Estaduais, os Deputados Federais e Senadores, com o
àpoio de toda a sociedade rondoniense~ posicionem-se
deforma vigorosa para asseguraro que dispõe o art. 16:

As florestas e outras formas de .vege-
I tafáD- nativa, ressalvad~s as situadas em
,area de preseivàção permanente, assim
Gomo aquelas não sujeitas ao ,-egime de uti
lizkção limitada ou objeto de legislação es
pecífica, são suscetíveis de supressão, des
de que sejam m~ntidas, a tftulo de reserva
legal, no mínimC?;..\ \ ' e.xplicitado no§ 59 : "O

Poder Executivo, se for indicado pelo Zone
amento Ecológico Econ6mico - ZEE, e pelo
Zoneamento Agrícola, ouvidos o Conama, o
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério
da Agricultura e Abastecimento, poderá:

I - reduzir, para fins de recomposição,
a reserva legal, na Amazônia Legal, para
até cinqüenta por cento da propriedade, ex
cluídas, em qualquer caso, as Áreas de Pre
servação Permanente, os ecótonos, os síti
os e ecossistemas especialmente protegi
dos, os locais de expressiva biodiversidade
e os corredores ecológicos.

A grande imprensa, como o Jornal do Brasil,
edição de 20 de maio, sob o título "Em defesa da
Floresta", denunciou que uma moderna e vistosa
embarcação fluvial do Greenpeace escoltava quase
300 toras de madeira ilegalmente cortadas em uma
remota área do Estado do Amazonas, no Rio Juruá,
e que foram transportadas, a pedido do Ibama, para
o Município de Carauari. Fiz essa denúncia em meu
discurso do dia 24 de maio.

Evidentemente, pode-se aceitar a cooperação de
organismos não governamentais (ONG) sobre proble
mas do País, mas deve ficar claro, sempre, que só ao
Brasil e aos brasileiros, em qualquer hipótese, cabe to
mardecisões ou dizera última palavra sobre todos os as
suntos internos nacionais. Não há como aceitar que se
repitam, na Amazônia e em outras regiões e questões
brasileiras, o direito de intrusão, concedido hoje ao FMI, e
a submissão vexatória do País a esse organismo.

'"" O ingresso de uma embarcação do Greenpeace
em nossos rios interiores, sobretudo no Amazonas e
seus afluentes, áreas que constituem o maior banco bi
ogenético do mundo, a pretexto de vistoriá-los, constitui,
ao mesmo tempo, uma denúncia e um precedente gra
ve de intromissão em território nacional, tenha o Brasil
autorizado ou não sua presença entre nós.

Nós, em Rondônia, sofremos, desde a contrata
ção do Polonoroeste e nos últimos cinco anos, desde
contratação do Planafloro, a intromissão e até o ge
renciamento dos recursos que foram contratados
cõm o Banco Mundial. Mas nesse caso foi muito dife
rente, pois se tratou de contrato internacional, do Go
verno do Brasil/Banco Mundial, com a intervenção e
contrapartida do Estado de Rondônia.

Os contratos beneficiaram Rondônia, pelo asfal
tamento da BR-364, pela construção de uma rica ma
lha viária nos projetos de assentamento do Incra, pelo
contrato do Planafloro, do que resultou a 211 Aproxima
ção do Zoneamento Socioeconômico Ecológico de
Rondônia, executado com recursos de US$20 mi
lhões e participação de técnicos de seus quadros.
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Para concluir, Sr. Presidente, IJm pensamento se a servir de máscara a reivindicações
de todas as formas claro e aplicável à discussão, do imperialistas, como instrumento da cobiça
jornalista e Presidente da ABI- Associação Brasileira internacional.
de Imprensa, Barbosa Lima Sobrinho:

A ecologia impõe deveres que o Bra
sil não ignora e sabe muito bem o que sig
nificam. Pior seria que esse vocábulo vies-

QUADROl

ZONEAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO ECOLÓGICO - PLANAFLORO
2°. APROXIMAÇÃO

-ZONA-I' As te...... d. Zoa. • 1, utitindu para dlferata· fio. priDCipalmeate
128.310,"1 Kaa~' apopecário po.lDeID ....... v......eil de ocapa~o e de valaerablUdade

..bieIdaL
Area(Kal3) Peraatul (~) ela Cobel'tara FIo...... da

Área do Estado Resenr. LeRaI
S1JBZONA 1.1 61.417.35 2! 75 1··... ""7
StnIZONA 1.2 30.'".01 ~U6 12~ 60
SVBZONA 1.3 . - 14.823.11 4I!~ 2 10.37 66
SUBZONA1~4 ~ . ~ ~ . 13.4OUl !~ 2 10.64'.97
TOTAL 128.310.41 ~ 45.S7S.70
Nota: Da Zona 1 periDaDeCerIo 37,94~ sobre a forma de reserva legal

ZONA-2 Aa Suba.... da Zoaa - 2, do úaI ........... à COlIHI"'VaçAo doi recanel
.... -.. ..2KJaz· aaturala. a_Iv. de .... lGb .aueio.........

Ana(KJr) 'Puaataal1-/.) da Cobertura Florestal da
Área:do-~ ae.er..... _I'%}

SUIIZONA:2.1 25.653.37 1O.r7!~ 100.00
SlJB8)IlIA'2.2 '.IILOS 3.1'5- 100.00
TOTAL - . 34.134Ã2 ~ -

ZONA-3 5&0 6reu iDltitado...... colll'dtüídal-1l,eIu Vaidades de CoaservaçAo de ....
83.361." ICJDz reatrito e coJltnlado. DI"e'riItaI.e.lDidtUida Dela. UallD. Emulo. e MaaJdDlot. '

.. ÁJ'ea(Km3) PCfteD~;(~)da Cobertura FIo...... da
, .~.-Ei:iâdo ·ReNIv•.LeDI (%)

SUBZONA-3.1 - . - 1..081.29' 7;$8;", '100.00
SUBZONA3.2 D.752J50 .,-~, 100.00
SUBZONA'3.3 41.5U.14 .11.~41,- '100.00
TOTAL 13.367.'3 -- ' , -

RESUMO' DAS ÁREAS DE RESER.VA LEGAL

Fcmte: Lei Complementar aprovada em 17/05/2000.

Ana TotíII11K&~~:, _rv.Leeal
ZONA 1 . , 120.310....,:' ,. - , 45;576.70

ZONA 2 34;.~2: 34.1134,42

ZONA 3 83.367",3': -. 83.36733
TOTAL 231.512.D, 161.779.05

"
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O SR. TELMO KIRST (PPB - RS. Pronuncia o mentos em educação. A principal causa da pobreza
seguinte discurso.l- Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- na América Latina, pelo menos no que respeita ao
putados, recentemente, realizou-se no Rio de Janeiro nosso País, está sendo atacada com vigor pelo apoio
a Cúpula Mercosul 2000, do Fórum Econômico Mun- à estimulad~ multiplicação de projetos educacionais.
dial (WEF), em que se divulgou pesquisa da Arthur Sras. e Srs. Deputados, a América Latina é rica
Andersen, realizada entre as 500 maiores empresas e pode vir a se tornar poderosa no espectro mundial.
latino-americanas. Cabe ao Brasil desempenhar 5et.l-papel e marca(jfre-

Os resultados indicaram es- maiores-problemas sença como sua maior nação, quantitativa e qualitati-
da América Latina, inibidores de seu pleno desenvol- vamente.
vimento socioeconômico. A má distribuição de renda, O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB _
o desemprego e a corrupção ocupam os primeiros lu- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
gares no ranking. Sras. e Srs. Deputados, depois de demitir, surpreen-

Por sua vez, as causas básicas da pobreza na dentemente, um grande número de professores do
região apontam para os campeonfssimos baixos in- Estado, muitos deles com dez, quinze anos de servi-
vestimentas em educação (85% das menções) e tam- ços prestados à educação, o Governo de Rondônia
bém para a corrupção (72%) e para as políticas favo- agora está tentando contratar' os chamados "profes-
ráveis à má distribuição de renda (69%). sares emergenciais", para suprir necessidades ur-

Embora o quadro mostre-se pessimista, os exe- gentes de dezenas de escolas e milhares de estudan-
cutivos das empresas, consultadas ainda mantêm tes que estão sem aula.
boas expectativas a respeito da América Latina, dado Ao praticar as demissões, já comprovadamente
que a grande maioria deles acredita que os investi- desnecessárias na área da educação, oGoverno do
mentos estrangeiros diretos nesse ano superarão os Estado sabia, antecipadamente, que grande número
aplicados em 1999. de estudantes das nossas escolas poderia até perder

Na verdade, 97% das empresas consultadas, o ano letivo, porque não havia professores suficien-
cuja receita anual chega a mais de 96 bilhões de dóla- tes, principalmente para algumas matérias, como Ma-
res, acreditam que os níveis de produção nos países temática, Física e Química. Imaginando que, como no
latinos vão aumentar e que grande parte dos lucros caso das demissões de mais' de 10 mil funcionários
será revertida em investimentos na modernização. públicos, seria beneficiado pór decisões judiciais em

A questão do desemprego, tema crucial em um primeira instância, na tentativa de contratação emer-
mundo globalizado, também foi contemplada na pes- gencial de mais de duas cen~ena~ de novos professo-
quisa com resultados, se não estrondosos, pelo me- res, o Governo do Estado agOra esbarra na Justiça,
nos animadores. Para 71 % dos executivos, o nível de que não aceita tais contrataçQes.
emprego aumentará, enquanto para 28% deles será O Ministério Público do .Trabalho exigiu a sus-
mantido o patamar atual. pensão imediata das contratações, considerando-as

Trazendo o foco especificamente para o Brasil, o ilegais, enquanto o Governo do Estado tenta argu-
Presidente do Banco Central, Armfnio Fraga, reco- mentar que contratar emergencialmente mais de 200
nheceu não só as dificuldades de se alcançar o de- novos mestres é uma questão de interesse público.
senvolvimento sustentado, mas também que nosso Obviamente, o Governo rondoniense não teve a m~s-

País já reúne condições para aumentar a poupança ma argumentação quando p'rát!éou as demissões em,
interna e melhorar a competitividade pa economia. massa. Não falou em "interesse público" quando pôs

Presente à Cúpula do Mercosul 2000, Armfnio na rua milhares de pessoas; ,~uitas delas professo-
Fraga afirmou que nos últimos vinte anos, a duras pe- res, sem direito algum de defe~á, ao contrário do que
nas, o Brasil aprendeu que a inflação não beneficia manda a lei. Depois de cometido o erro grave, ao in-
ninguém, é injusta, não traz crescimento, piorando a vés de corrigi-lo, trazendo os demitidos, o Governo de
jáperversa distribuição de, renQ~. . _ , .' , Rondônia buscou uma alternativa novamente ilegal:

',. Aplicado o remédio, alcançada a estabilidade da conseguiu aprovação na Assembléia Legislativa,
moeda, a expectativa governamental é de que·a reto- após convenceras Deputados da pretensa legalidade
mada do desenvolvimento econômico·traduza-se em da proposta, para, ao, invés de aproveitar os antigos
uma taxa que varie de.5 a 6% ao,ano.. . , I mestres experientes e. que tanto de si deram pelo'

Para tanto, os olhos das autoridades brasileiras Estado, contratar novos professores, chamados-
estão atentos para a histórica deficiência de investi- "emergenciais", aos quais o Estado não precisaria pa-
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gar os encargos previstos em leis sociais ou dar qual
quer garantia de segurança no trabalho.

No final das contas, com~tendo um erro depois
do outro, demonstrando total incompetência para ge
rir a educação, setor vital para a comunidade, o Go
verno de Rondônia passa a criticar a Justiça, acusan
do-a de prejudicar o ano letivo escolar.

Ora, Sr. Presidente, é uma falácia de quem er
rou e não tem a grandeza de reconhecer o que fez. O
Ministério Público do Trabalho está agindo em nome
da sociedade, não permitindo que o Estado dê aos
emergenciais o mesmo péssimo tratamento--Que-deu
a funcionários antigos, que foram postos na rua do dia
para a noite, sem direito algum. Se o ano letivo for per
dido, e infelizmente tudo indica que isso realmente
acontecerá em inúmeras escolas do Estado, a res
ponsabilidade é de um Governo que, sem qualquer
planejamento, sem analisar causas e efeitos, des
cumprindo várias normas legais, demitiu gente espe
cializada sem ter, legalmente, ninguém para substitui-
ção. '

Infelizmente, o impasse está formado e o gran
de prejurzo, mais uma vez, será da comunidade de
Rondônia, que há mais de um ano e meio sofre, an
gustiada, nas mãos de !Jm Governo cujo maior mérito
até agora foi causar o caos social no Estado, ao demi
tir mais de 10 mil servidores, na maioria dos casos
sem necessidade vital. Não fossem as verbas e os pe
sados investimentos da União, do Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, que tem dado ao
Estado de Rondônia tratamento especial em várias
áreas, meu Estado não teria nenhuma obra, nenhu
ma realização, absolutamente nada a comemorar
nestes últimos dezoito meses. Perdido, o Governo do
Estado nada faz, a não ser anunciar obras que, na
verdade, são do Governo Federal, enquanto nas
questões que são atinentes apenas ao Estado, só se
vê caos e irresponsabilidade. Qu~ o digam os alunos
e pais de alunos, desesperados com a possibilidade
de perda total do ano letivo. .

'É por isso, Sr. Preside'nte, que o bom senso de
termina que o Governo de Rondônia chame imediata
mente os professores demitidos, ao invés de tentar
contratar emergenciais, para que os prejuízos não se
jam ainda maiores.

','

Era o que tinha a ponde~r.

Muito obrigado.
O SR. ALOrZIO SANTOS (éloco/PSDB ,- ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna apoiar o Go
vernador do meu Estado, Dr. José Ignácio Ferreira,

que em encontro com o Presidente eleito da Federa
ção das Indústrias do Esprrito Santo - FINDES -, Fer
nando Antônio Vaz, disse que vai estudar a proposta
de reativação da Secretaria Estadual de Indústria e
Comércio. Ignácio informou a Vaz que irá discutir a
sugestão com seu Secretariado e avaliar a possibili
dade de inserir a Pasta na estrutura administrativa do
Estado.

Fernando Vaz disse que o Governador ficou
sensibilizado com a reivindicação apresentada por
ele na divulgação de sua plataforma de trabalho, du-

- rante o processo sucessório da Findes, e prometeu
estudar a sugestão. A informação do Governador foi
passada ao Presidente eleito na manhã de ontem, no
Palácio Anchieta, durante audiência concedida ao
atual Presidente da entidade, José Bráulio Bassini.

O Presidente eleito acompanhou Bassini na au
diência agendada para entregar ao Chefe do Executi
vo a minuta do protocolo de intenções para criação do
Conselho de Articulação e Desenvolvimento Empre-

. sarial do Estado, que deve ser instalado ainda na pri
meira quinzena de julho.

O Governador, conforme informou Bassini, vai
analisar documento apresentado e, ainda este mês,
informará à Findes se deverão ser feitas alterações e
quais são. O Governador deverá informar, também,
se aceita o convite para presidir o referido Conselho.

Formado pelas grandes empresas instaladas no
Estado - o número ainda está em discussão, mas não
deverá ultrapassar a doze -, o Conselho terá como
principal objetivo a elaboração de propostas e proje
tos que contribuam para o desenvolvimento econômi
co e social do Esprrito Santo, informou Bassini.

Segundo o Presidente da Findes, a minuta do
protocolo de intenções entregue ao Governador é
uma reedição do que foi feito no Governo Christiano
Dias Lopes, quando a Findes participou das articula
ções para o projeto de/desenvolvimento industrial e
econômico do Estado.

Ele lembrou, no entanto, que a economia do Espf
rito Santo ryão é a mesma da época de Dias Lopes e o
trabalho'{! ser desenvolvido também não será o mesmo.
Mas é um projeto institucional que já foi realizado no
passado e que .apresentou resultados positivos.

A participação do Governo no Conselho é im
portante porque o Executivo terá condições de execu
tar as propostas" a serem apresentadas, destacou
Bassini. Se' a proposta for aceita pelo Governador, o
Conselho será criado e empossado no mês de julho e
em poucas semanas,poderá reunir-se para definir as
prioridades de atuação.
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Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun- Posso mencionar ainda, Sr. Presidente, algu-
ciamento em todos os meios de comunicação da mas intervenções que fiz junto a alguns Ministérios,
Casa. em prol do Município de Belford Roxo. No ano passa-

Era o que tinha a dizer. do, estive em audiência com o Ministro da Justiça e
O SR. LUrS EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o solicitei solução imediata para o problema da violência,

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- que aflige a população da Baixada Fluminense, em as-
putados, volto a esta tribuna, mais uma vez, na quali- pecial a de Belford Roxo. Em resposta, o Ministro Re-
dade de representante do Estado do Rio de Janeiro. nam Calheiros disse que, sabedor de que a Baixada
Desejo dirigir-me, nesta oportunidade, de maneira Ruminense é tida hoje como uma das regiões mais vio-
muito esp4cial ao valoroso povo da Baixada Flumi- lentas, chegando a ser divulgada quase que permanen-
nense, em particular ao da minha cidade de Belford tem~nte pela imprensa escrita e televisiva, embora o
Roxo, onde nasci, fui criado, resido e pretendo residir assunto seja da alçada do Estado, o Ministério da Justi-
até o fim da minha vida. ça não pode ficar alheio a esta situação, comprometen-

Neste momento, permito-me relacionar algu- do-se a envidaros esforços necessários para que o Pla-
mas ações empreendidas em prol da Baixada Flumi- no Nacional de Combate à Violência contemple tam-
nense e de Belford Roxo, com o indispensável apoio bém a Baixada Fluminense, "que vive atualmente as
de eminentes Deputados do meu Estado. conseqüências desse terrível drama social".

Diligenciamos junto ao Sr. Ministro da Saúde no Consegui, posteriormente, junto à Secretaria de
sentido de que recebesse em seu gabinete os prefei- Políticas Regionais, recursos na ordem de 150 mil re-
tos de todos os Municípios da Baixada, o que resultou ais para amenizar o sofrimento da população do Par-
em inúmeros benefícios para a saúde daquelas popu- que Amorim, atingida pelas enchentes.
lações. Houve, em especial, melhoramentos para os Mesmo antes de assumir a cadeira de Deputado
hospitais de Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João de Federal já vinha defendendo os'pleitos do Município
Meriti, Japeri, Seropédica, Itaguaí e Nilópolis, com de Belford Roxo no Congresso Nacional. Sendo as-
ênfase para o Hospital da Posse, que é, por assim di- sim, consegui incluir junto aos 'meus pares verbas no
zer, a grande referência sanitária da Baixada, objeto Orçamento Geral da União, na ordem de 200 mil rea-
de especial atenção do Ministro José Serra, sem falar, is, para ampliação e equipamento de postos de saúde
naturalmente, em inúmeras outras intervenções que daquela localidade.
fizemos junto aos altos escalões administrativos do Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cabe a
País, com vistas a atender às necessidades de Bel- nós tomar iniciativas de interesse geral, com vistas ao
ford Roxo e da Baixada Fluminense. bem-estar daqueles que representamos. Desneces-

Dentro desse espírito, Sr. Presidente, e tendo sário se torna dizerque Belford Roxo precisa de sane-
em vista a elaboração do Orçamento Financeiro -da amento, drenagem, pavimentação de áreas carentes,
União para o exercício de 2000, tomei a iniciativa de dragagem de canais, equipamentos hospitalares,
incluir emendas de minha autoria e algumas de ban- construção de postos de saúde, casas populares
cada em benefício do meu Estado e especialmente para assentamento de famílias de baixa renda e de
da Baixada Fluminense. outros melhoramentos próprios de Municípios próxi-

Gostaria de citar algumas d~ssas emendas: mos d, grandes centros urbanos, como é o caso do
1 - Emenda de bancada, na ordem de 100 mi- Rio de Janeiro.

Ihões de reais, para aquisiçã9 de equipamentos para . Vale lembrar, por oportuno, que a transformação
os hospitais municipais da Baixada Fluminense e sa- total do Município, que ~oje sofre com a falta de proje-
neamento básico, sendo que, desse total, 1,9 milhões tos e programas de'desenvolvimento social, não pode
foram destinados para equipar o Hospital Municipal ser responsabilidade 'única-- -dcf Deputado Federal,
de Belford Roxo. mas também da administràção municipal.

2 - Emenda individual, de,minha autoria, na or- Era o que tinha a dizer.
dem de 700 mil reais, para constrlJção, de um centro O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (Bloco/PTB -
de saúde e saneamento básico. - SP. Pronuncia. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

3 - Emenda ao Plano Plurianual para Sras. e Srs. Dep,utados,.retorno à tribuna desta Casa
2000/2003 - PPA, na ordem de 22 milhões de reais, para falar sobre o Banespa, o Banco dos paulistas,
para construção e recuperação de obras de in- que foi entregue -a troco de banana para o Governo
fra-estrutura hídrica: adutora para Belford Roxo. .Federal.
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Desta vez faço questão de ler, na íntegra, carta
que recebi do Sr. Ralph Pinheiro, banespiano de cora·
ção, aposentado, que, vendo o descaso do atual Go
verno do Estado de São Paulo, do Governo Federal e
do Banco Central para com o Banespa, traçou as se
guintes linhas:

30-12-1994. Naquela antevéspera de
ano novo, todos nós, banespianos, fomos
tomados de violenta surpresa ante um as
salto que estava ocorrendo, interferindo na
administração do Governo Fleury. O Banco
Central e o Governo Federal, com a coni
vência de um próximo governo de Mário Co
vas, acabava de assaltar São Paulo, ferindo
o Banespa.

A indignação, que se apoderou de to
dos os banespianos, perdura até hoje.
Como relata o ex-Governador e hoje Depu
tado Federal Luiz Antônio Fleury Fifho em
seu pronunciamento na Câmara Federal, re
gistrado em documento de 11-3-1999, no
qual calcamos esta escrita: "No último dia
de meu mandato ocorreu um fato de extre
ma gravidade que iria tumultuar o processo
do acordo firmado com o governo federal
nos anos seguintes: a inteNenção no Ba
nespa, inteNenção não apenas desneces
sária, como ilegal e contraproducente. O
Estado de São Paulo, maior devedor do Ba
nespa, vinha cumprindo todos os seus com
promissos. A existfmcia de uma única par
cela, vencida havia 15 dias, de R$25 mi
lhões, não poderia seNir de pretexto para
colocar nem esta parcela e muito menos a
totalidade da dívida do Estado na conta de
créditos em liquidação. Para tanto, as re
gras bancárias exigem um atraso superior a
90 dias. Verificou-se, além do mais, que o
Banespa apresentava, nos últimos anos, an
tes de sua inteNenção, excelente desempe
nho. A extensão de sua rede, com agências
presentes em todo o Estado e o fato de
atender também o pequeno e o médio agri
cultores, nunca impediu que desse lucro.
Mesmo em 199~. ,Para escamotear o fato,
prossegue o áF:~Fleury,· "os inteNentores
sustaram a publicação do balanço de 94 e
dos que seguiram, transformando o Banes
pa, por dois anos e meio, no único caso de
um banco com balanços secretos". E que
rem fazer o mesmo com o balanço de 1999.

E argumentos semelhantes, na tentativa de
desvalorizar um dos maiores Bancos do
País. Mais um golpe contra uma das melho
res instituições deste País.

"Não encontrando nos números nada
que justificasse a inteNenção, tentou-se jus
tificá-Ia pela existência de eventuais irregu
laridades. Instalou-se um inquérito que se
estendeu por sete meses e 11.700 páginas.
E qual foi o resultado? Nada. Por acaso di
retores ou gerentes tinham contas secretas
na Suíça, em Miami, nas Ilhas Cayman?
Não. Nenhum negócio duvidoso. Nenhum
diretor subitamente enriquecido. Nenhum
depósito suspeito. Nenhuma comissão sus
peita. Nada, nada". E prossegue o Dr. Fleury:
"Mas a leitura do inquérito revela a má fé do
Banco Central e dos agentes da inteNençáo.
Ao final do inquérito, o Banco apresentava
um patrimônio líquido positivo de 1 bilhão e
700 milhões de dólares e lucro no ano de
1994. O presidente do inquérito enviou uma
carta à diretoria do Banco Central dizendo
que em 30 de dezembro de 1994, o cliente
Estado de São Paulo não tinha parcela da
dívida renegociada em atraso, objetivamen
te passível de inscrição em Créditos em Li
quidação. Disse mais que, de acordo com a
legislação bancária, em 29 de dezembro de
'1994 - data da inteNenção - o Estado de
São Paulo não era inadimplente tecnica
mente, porque haviam se passado apenas
14 dias da data do vencimento da parcela
não paga. O Estado de São Paulo torna-se
madimplente, diz o presidente do inquérito,
no primeiro semestre de 1995, com o não
pagamento das demais parcelas". Aqui o
"governador" já era Covas, que deixou de
110nrar tais parcelas. Mas prossegue o Dr.
Fleuiy: "O presidente do inquérito expediu
ofício pedindo orientação de como proceder.
E recebe uma carta expedida pelos Srs.
Cláudio Mauch e Alkimar Moura, então dire
tores do Banco Central do Brasil.

É chegada a fase Covas. Demonstran
·.do menosprezo- pelo Banespa e em decor
. rência por São Paulo, onde até o presente
momento só criou pedágios aos montes, in
terferindo. no ir e vir das pessoas e agora

. impingindo a construção de Febens dentro
das cidades, propositadamente deixou de
honrar os compromissos com o Credor Ba-
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nespa, para logo após destrui-lo sem qual
quer constrangimento. E hoje vem dizer que
tomaram o Banespa de São Paulo. Descul
pa de pessoas como o Governador chama
do Mário Covas em cujo sobrenome quer
sepultar o Banespa e olha que já sepultou a
CESP, a CPFL etc. E que entregou o Ba
nespa ao governo Fernando Henrique Car
doso, sem qualquer questionamento. Por
que será'? É o toma lá, dá cá. Despidos de
qualquer apreço por São Paulo e o Brasil o
estão doando. Afinal, nada custou a quem
nunca trabalhou e nada construiu. Os prejuí
zos são públicos e os lucros privados. Pior de
tudo é que a sociedade não reage. Está caIa
da. Aprovando o que está acontecendo. Dizer
que estão vendendo Empresas públicas por
que não dão lucro, o que não é o caso do Ba
nespa, é assinar atestado de incompetência.
É só não nomear parentes incompetentes e
imbecis, como filhos, genros, mães, etc. para
cargos que exigem competência, disciplina,
dedicação, preparo e concurso.

E mais uma coisa. Não é estranho o
troca-troca no BNDES, assim de repente?
Andrea Calabi sai e entra Francisco Gros,
diretamente do Banco Stanley Morgan, em
Nova York e que, segundo analistas, repre
senta os interesses do mercado internacio
nal e que poderá ser o agente financeiro da
quele país junto às privatizações. E isso
acontece uma semana depois da visita de
um representante do FMI ao governo brasi
leiro. Não é mesmo estranho, muito estra
nho?

Que pena São Paulo não saber votar!
Se soubesse, tudo isso poderia ter sido evi
tado. Pelo menos seriam evitados mais qua
tro anos de indecisão e incapacidade. E sa
bem por quanto pensam em "doar" o Banes
pa? Por 2 bilhões de reais, talvez 1/10 do
seu valor. E o governo, atualmente, pas
mem todos, está gastando 80 milhões de re
ais em equipamentos de informática para
enfeitar, ainda mais e melhor, o presente
Banespa a ser doado proximamente. Os 2
bilhões talvez sejam o preço de uma agên
cia Patriarca, no centro de São Paulo, onde
o Governo Mário Covas pretende instalar a
sede do governo. Um Banco que, em 1960,
foi reerguido por um, este sim chamado go
vernador: Jânio da Silva Quadros e seu

competente e digno Secretário de Fazenda
chamado Carvalho Pinto. Que contraste en
tre um Mário Covas e Jânio Quadros.
Enquanto o sobrenome de um lembra cemi
tério, o outro nos faz lembrar, orgulhosa
mente (e olha que não era paulista), um
quadro em que se vê São Paulo de pé e à
ordem e não de quatro, rastejando, como se
vê hoje. "Ralph Pinheiro - banespianâ apo
sentado.

Esta carta, Sras. e Srs. Deputados, reflete aquilo
que sempre dissemos: O Banespa é patrimônio de
São Paulo, de todos os brasileiros de São Paulo. A in
tervenção foi uma farsa; a federalização, um acinte; se
for privatizado, será um verdadeiro crime.

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, não é de hoje a constatação de que o Gover
no do Sr. Fernando Henrique Cardoso não possui po
lítica agrícola. Todas as ações de governo no setor
são tomadas no afogadilho das pressões. Assim, o
Governo movimenta-se somente quando se encontra
premido por fatos naturais, externos, ou em razão das
alterações cambiais ou, ainda, pela urgência das
pressões dos movimentos sociais (caminhonaços,
protestos, ocupações etc.). '

A decisão tomada em tais condições, Sras. e
Srs. Deputados, raramente tem o condão de sopesar
todas as nuanças que envolvem o problema e jamais
tem o dom da previsibilidade - forma eficaz de evitar
dissabores futuros.

No Brasil, a orizicultura, já há algum tempo, vem
sendo tratada pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento no melhor estilo deixa estar para ver
como é que fica.

O Rio Grande do Sul, Sr. Presidente, que planta
arroz há cerca de cem anos e responde hoje por cer
ca de 43% da produção nacional, é, por essa razão,
atingido com mais gravidade pelo desleixo do Sr. Pra
tini de Moraes, o Ministro da Agricultura e do Abaste
cimento, e da equipe econômica do Governo no trato
da questão agrícola.

A orizicultura é um perfeit()~exempl0 do descaso
do Governo para com'a: produção primária. Então ve
jamos: a saca de arroz (60 quilos) que, em 1998, al
cançava no mercado o valor de R$18,83, hoje não
atinge sequerH$11 ,30. Para que se tenha uma idéia
da gravidade da'situação, o custo de produção do ar
roz não baixa dá R$15,OO por saca, ou seja, quase
R$4,OO acima do preço mínimo de mercado. Por mais
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que cresça a produção da lavoura, a perda da renda Na semana ~as~Çl,da, seguindo o estilo FHC, 'o
do produtor é inevitável. Ministro Pratini 'de Moraes faz, direto de Paris, impor-

A continuada perda de' renda do produtor leva o tantes declarações: anuncia a compra, pelo Governo
problema a uma espiral crescente: com a renda com- Federal, de 250 mil toneladas, via contrato de opção,
prometida, o maquinário, por falta de reposição, tor- a preços entre R$15,OO e R$16,74. Complementa,
na-se obsoleto, o endividamento não se reduz; ao a~~~~!_.9~~.-º id~al s.e.ria.acompra--de-4ee mil tonela-

_contrário, tende a-se-amptiar;'eomo se nao bastasse' -das. O Ministro, depois de atravessar o Atlântico, vem
tudo isso, ainda há a importação de arroz uruguaio e adiando sistematicamente essa tão esperada e anun-
argentino (erri grande parte produzido por brasileiros ciada decisão.
fugitivos de dívidas impagáveis e dos juros estratosfé- Segunda-feira, o Ministro Pratini prometeu uma
ricos impostos à produção primária). solução e ressalvou que não trabalha sob pressão, fa-

Na falta de uma pol(tica agrícola percuciente do zendo referência aos protestos dos arrozeiros que vêm
Governo Federal, resta aos arrozeiros brasileiros co- ocorreJ;ldo por todo o Rio Grande do Sul. Posteriormen-
memorar as conquistas no âmbito do Poder Judiciá- te, anunciou que a aquisição de arroz pelo Governo Fe-
rio: a decisão do Tribunal Federal da 4!l Região, sus- deral estaria resolvida até ontem, o que não ocorreu.
pendendo as importações de arroz do Mercosul e, Espera-se, agora, que o Ministro tome as atitu-
mais recentemente, o parecer favorável do Ministério des prometidas e que não mais podem ser adiadas. É
Público Federal à manutenção dessa decisão no Su- o mínimo que se pode esperar de quem tão bem co-
perior Tribunal de Justiça, em Brasília. nhece o l=tio Grande do Sul, a produção de arroz e sua

É óbvio que toda a crise da produção e comerciali- importância para aquele Estado e para o País.

zação,de arroz não se constituiu da noite para o dia E é Muito obrigado.
justamente nesse ponto que está, ou deveria estar, a A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronuncia
ação de governo. O empobrecimento do produtor, se o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
não forem tornadas medidas urgentes e profiláticas, é putados, o Senado está prestes a votar o projeto de lei
um caminho sem volta que traz consigo desemprego e que institui o Programa Nacional de Controle do Câncer
falência econômica de diversos Municípios gaúchos. de Próstata. A proposta, de minha autoria, foi apresen-
Estima-se que nos 123 Municípios gaúchos que produ- tada em agosto de 1997 e aprovada nesta Casa no iní-
zem arroz, 192 mil empregos são direta ou indiretamen- cio de 1999. Originalmente, previa a instituição de uma
te gerados pela produção orizícola e outros 23 mil em- semana de combate e prevenção à doença.
pregos gerados no setor da agroindústria do arroz. No entanto, no Senado, após ser debatido em

As maiores premências dos produtores de arroz audiência pública e, passar pela análise das Comis-
foram encaminhadas pela Federação da Agricultura sões de Assuntos Sociais e de Educação, o projeto
dQ Rio Grande do Sul _ FARSUL, e pela Federação teve seu tftulo alterado, passando a propor um progra-
dos Produtores de Arroz do Rio Grande do Sul _ ma permanente de controle da doença. A noHcia ale-
FEDERARROZ, ao Sr. Ministro da Agricultura e subs- grou-me, não só por ratificar a importância da propos-
critas por 23 Deputados da bancada de Parlamenta- ta original, mas também porque contou com o apoio
res gaúchos. de vários Parlamentares do Congresso Nacional, en

tre eles o Senador Sebastião Rocha, do PDT do Ama-
Dentre as reivindicações - todas pertinentes e pá, e a Deputada Teté Bezerra, do PMDB'de Mato

urgentes - destaca-se o pedido, de que o preço das Grosso, coordenadora dri'rente Parlamentar de
opções seja igualado aos praticados em 1999, ou Cancerologia. . ,
seja, entre R$15,OO e R$16,74 - média de R$15,87. Toda essa:--móbilização deixa-me, ,também, es-
Como se vê, Sras. e Srs. D'eputados, os produtores perançosa a respeito da multiplicação de informações
estão resignados a não crescer... E parecem esperar, sobre os cerca de cem tipos de câncer eda necessi-
tão-somente, sobreviver ou não empobrecer mais. dade, cada vez mais urgente, de definirmos ações

Alheias a tudo, nossas autoridades, tal como se efetivas de prevenção' a 'esse mal. Precisamos vencer
governassem um outro país, não têm d~sperdiçado os tod~s as formas de preconceito e desinformação, cor-
grandes eventos, as fotos e as posel1l teatrais em máqui- rendo contra o tempo e 'os'números.
nas colheitadeiras de arroz e os anúl1cios, a'cada s~lfra, Para o ano 2000, o Ministério da Saúde estima
de mais um recorde de produção d~ grãos, mesmo que que em tod~ o País,serão registrados 284.205 novos
por trás da cena a situação seja dramática. casos e 1.13.959 óbitos por câncer. Para o NXO mas-
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culino, são previstos 138.755 casos e 61.522 óbitos,
enquanto que, para o sexo feminino, são estimados
145.450 casos e 52.437 óbitos.

Estima-se que o principal câncer a acometer a
população brasileira será o câncer de pele (42.305
casos), seguido pelos de mama (28.340 casos), pul
mão (20.082 casos) e estômago (19.860 casos). O
câncer de pulmão será a primeira causa de morte por
câncer entre os homens, seguido do câncer de estô
mago, da próstata e de esôfago. O câncer de mama
feminina vai manter-se como a primeira causa de
morte em mulheres, seguido pelo câncer de pulmão,
do colo do útero, do estômago e do cólon e reto.

A análise por sexo mostra que as maiores taxas
de incidência entre os homens serão devidas ao cân
cer de pele não melanoma, próstata, pulmão e estô
mago. Entre as mulheres, destacam-se as neoplasias
de mama, pele, colo do útero e estômago.

De acordo com pesquisa do Instituto Nacional do
Câncer (INCA), órgão ligado ao Ministério da Saúde, o
câncer de próstata deve matar 6.850 homens este ano,
além de gerar 14.830 novos casos da doença.

Com relação ao projeto de lei que institui Progra
ma Nacional de Controle do Câncer de Próstata, vale
ressaltar que, apesar de se tratar de um câncer relacio
nado à população masculina, nós, mulheres, temos
um papel fundamental na ação preventiva e orientado
ra, principalmente para ajudarmos nossos familiares,

àQ1igos e companheiros a combater um outro tipo de
doeR~ não menos perigosa: o preconceito.

VâJe,tembrar que a próstata é uma glândula au
xiliar do sistema genital masculino, responsável pelo
fornecimento de nutrientes aos espermatozóides. O
toque retal ainda é uma das mais eficientes formas de
detecção da doença. Por isso, é enorme a quantidade
de homens que associa o exame preventivo à perda
da masculinidade. Essa desinformação, certamente,
tem sido responsável pela perda de muitas vidas.

O câncer de próstata atinge 10% dos homens
com mais de 50 anos. Como já mencionei, é o terceiro
tipo mais letal entre a população masculina, superado
pelos cânceres de pulmão e estômago. Apesar de to
das as pesquisas científicas em busca da cura para a
doença, a melhor forma de prevenção ainda é o diag
nóstico precoce e a massificação das informações.

Por isso, tenho certeza de que minha proposta,
bem como os outros dezoito projetos a respeito do
câncer que tramitam nesta Casa, receberão sempre o
apoio dos Srs. Parlamentares e serão analisados com
todo o carinho que a matéria merece.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a
outro assunto.

A falta de financiamento para a casa própria é um
problema tão antigo quanto o da ausência de políticas ha
bitacionais e vontade política para implantar projetos em
benefício principalmente da população carente.

Exemplos não faltam. Quem não se lembra do
extLnto Banco Nacional de Habitação, com enormes
prejUízos aos mutuários e ao próprio Tesouro Nacio
nal? E âs--Çohab, que há muito não desempenham
seu papel de1inanciar a moradia para os trabalhado
res de baixa re~Além, é claro, dos financiamen
tos da Caixa EconômiGa Federal, que têm dado mais
dor de cabeça a quem se tornar mutuário em vez de
resolver o problema da casa' própria.

A imprensa recentemente publicou farto materi
al sobre contratos de financiamentos da CEF em que
o mutuário tem saldos devedores duas vezes maior
do que o próprio valor do imóvel, tornandp-se impos
sível o pagamento dessa dívida.

Venho ao plenário da Casa falar desse assunto,
porque recentemente, em Santos, recebi abai
xo-assinEldo organizado pela Comissão de Moradores
do Conjunto Habitacional Athiê Jorge Coury, com 1.235
assinaturas, que é um triste exemplo da falência do sis
tema de financiamento para a habitação no Brasil.

Segundo esses mutuários, os imóveis financia
dos, avaliados em cerca de R$25.000,00, após seis
anos e meio de pagamento, estão com saldo devedor
de aproximadamente R$79.000,00. O valor do imóvel
mais que triplicou.

Além desse problema financeiro, o conjunto pos
sui um outro ainda mais grave: a construtora da obra
apresenta. pendências com a CEF, pois o contrato foi fir
mado após a falência da empresa. Outro problema
apresentado pelos moradores é que o terreno onde foi
edificado o conjunto pertence à União, o que está difi
cultando a expedição das escrituras definitivas.

A comissão de moradores solicita à Caixa revisão
do financiamento, uma vez que está impossível susten
tar os atuais desembolsos e o saldo devedor. Eles rei
vindicam, ainda, soluções para os problemas existentes
com aconstrutora eoServiço de Patrimônio da União.

oreEncamin amos o pedido à CEF de Santos e es-
tamos enviand cópia à presidência da instituição e
ao Ministério da Integração Nacional.

O caso do Conjunto Athiê éum dos muitos exis
tentes no Pars e necessita de solução por parte das
autoridades responsáveis, para que os trabalhadores
não percam a esperança de ter garantido moradia
digna de um cidadão.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. a transcrição deste
pronunciamento nos Anais da Casa e reprodução nos
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meios de comunicação, especialmente em A Voz do rência desleal (dumping) ou outra infração
Brasil. da ordem econômica por parte dos concor-

O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Pronuncia o rentes.

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- A razão é óbvia: prevenir que os genéricos aca-
putados, com o fim dos trabalhos da CPI dos Medica- bem se tornando mais caros que os de referência.
mentos, vem agora a fase mais importante, que é a Pode, à primeira vista, parecer até sem sentido tal
implementação das conclusões a que ela chegou. proposição, visto que os genéricos foram criados exa-

Sabemos bem da limitação das CPI e de suas pe- tamente para se tornar uma opção mais barata para o
culiaridades. Se,por um lado, detêm muito poder de in- consumidor, mas o que a CPI patenteou à Nação - e
vestigação, por outro, podem tornar-se inócuas - "acabar só por isso já se justificaria - foi a ganância inescru-
em pizza", para usar a expressão popular que já ficou pulosa de boa parte da indústria farmacêutiéa, que vê
consagrada -, se a elas não se seguirem as ações cabí- seus produtos como se fossem outros de qualquer
veis, sobretudo as sugeridas em seu relatório final, pois natureza, sem levar em conta o status especialíssi-
de nada adiantará investigar, discutir, criticar, denunciar, mo que detêm, por serem eles imprescindíveis à saú-
acusar, mostrar provas, apontar suspeitos se falhar a de e mesmo à vida.
ação posterior, seja no âmbito do Legislativo, seja no âm- Assim, não é difícil imaginarque o nome "genérico"
bito do Executivo, seja no âmbito do Judiciário. ganhe tal apelo de marketlng, que faça com que, no tu-

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito, portan- ror do lucro, os fabricantes e negociantes o ponham mais
to, não é mais do que o ponto de partida de uma grande caro no mercado do que os outros de referência, fazendo
ação. Até algum tempo atrás, as CPI não mereciam da Lei dos Genéricos um "tiro pela culatra".
nem mesmo destaque na mídia, situação que mudou Outra sugestão, que reputo de grande importân-
drasticamente, sobretudo após a CPI que levou ao Im- cia, é a Indicação ao Executivo no sentido de que o
peachment de Fernando Collor ea CPI do Orçamento. Conselho Administrativo de Defesa Econômica _

Recentemente, a CPI dos Medicamentos foi CADE, seja reestruturado, com a finalidade primeira
uma das que mais espaço recebeu na mídia brasilei- de centralizar as ações de defesa da concorrência e,
ra, por dois motivos em e~pecial: primeiro, pelo tema conseqüentemente, de defesa do consumidor. Hoje,
em si, que afeta diretamente o cidadão comum no que essas ações se acham pulverizadas entre vários ór-
ele mais preza, ou seja, a sua saúde e o seu bolso. gãos do Ministério da Fazenda e do Ministério da Justi-
Segundo, pelas sérias denúncias apresentadas e ça, com uma atuação desconexa entre si, o que ficou
pela triste constatação a que chegou de como a saú- constatado pelos depoimentos prestados pelos diri-
de e a economia do povo brasileiro são tratadas com gentes desses órgãos em audiência na CPI. Morosida-
verdadeiro desdém e mesmo com deboche, até por de e ineficiência no combate à cartelização foram de-
quem teria a obrigação de zelar por elas. tectadas como os dois maiores problemas do sistema

Por isso, Sr. Presidente, gostaria de chamar a atual, que se pretende aperfeiçoar com a indicação.
atenção para alguns pontos que requerem ação a Por fim, destaco também minhas duas suges-
partir de agora. As denúncias já são conhecidas do tões, que foram apresentadas, discutidas e aprova-
público, mas as sugestões nem sempre recebem a das. Elas consistem em enviar indicação ao Ministro
devida divulgação - e são elas, quase sempre, o que da Fazenda, no sentido de viabilizar convênios com
mais importa no relatório final de qualquer Comissão os Estados, visando à isenção do ICMS nos medica-
de Inquérito que se encerra. mentos de uso humano, nas mesmas condições dos

No caso da CPI dos Medicamentos, gostaria de produtos veterinários. Outra sugestão consiste em
chamar a atenção da Casa para o projeto de lei sugeri- que seja implementada rigorosa fiscalização no
do no relatório, que pretende alterar a Lei nº 9.787, a transporte dos medicamentos, com temperatura con-
chamada Lei dos Genéricos. Nele se propõe o acrésci- trolada e em câmaras refrigeradas. Hoje em dia, esse
mo de um segundo parágrafo ao art. 4º, nestes termos: transporte é realizado em caixa de isopor com gelo.

Sr. Presidente, nobres colegas, não há como
O registro do medicamento genérico apresentar agora uma análise do que foi a CPI dos

pode ser suspenso ou cancelado quando o Medicamentos ou do que constitui o seu relatório fi-
preço deste for comprovadamente maior do nal. O que pretendi foi apenas pincelar um ou outro
que o preço do respectivo medicamento de aspecto que tenho como dos mais relevantes desta
referência, salvo em casos que sofrer coneor- Comissão, que, por meses, empreendeu uma verda-
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deira devassa no nosso confuso sistema de produção minha satisfação pelos resultados positivos alcança-
e comercialização de medicamentos. Como ficou pa- dos. E encerro conclamando a este Congresso Naci-
tente, é dessa confusa situação que derivam a explo- onal e aos Poderes Executivo e Judiciário para que,
ração e o lucro exorbitante por parte da indústria far- cada qual no seu âmbito, levem adiante esta luta, pois
macêutica globalizada, que vê o nosso Pafs como um sem este trabalho continuado de nada terá adiantado
verdadeiro "parafso dos cartéis", para usar o termo o nosso esforço.
exato de um dos depoentes, em detrimento da saúde
da maior parte da população. Era o que Unhamos a dizer.

É certo que já foram apresentadas crfticas ao
relatório final e à CPI, mesmo por integrantes da pró- Muito obrigado.
pria Comissão; umas poderão ser justas, outras não.
Porém, mais certo - e isto é importante salientar - é
que, ao final, o saldo foi extremamente positivo.

Por isso, aproveito para externar minha grande
honra de ter dela participado como membro titular e

Partido Bloco
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Airton Cascavel

Almir Sé.
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Partido Bloco
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,-
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João Tota PPB
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ZUa Bezerra PFL

Presentes de Acre : 8
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Partido Bloco
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Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira -PFb--
E1iseu Moura PPB

I

Gasta0 Vieira PMOB PMOB/PSTIPTN
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB
Neiva Moreira PDT
Nice Loblo PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PSTIPTN
Presentes de Maranhlo : 10
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Nelson Otoeh PSOB PSDBIPTB

Raimundo Gomes de Matos PSOB PSOBIPTB
Roberto Pessoa PFL

Sérgio Novais PSB PSBIPCOOB
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Pl888nte8 deCearé : 16
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Atlla Lira PSOB PSOBlPTB;

8. Sá PSD8 PSD8IPTB

Gesslvaldo lsaias PMOB PMOBIPSTIPTN
Joio Henrique PMDB PMDBIPSTIPTN

Themrstocles Sampaio PMOB PMDB/PSTIPTN

Wellington Dias PT
Pl'888ntee de Plauf : 6
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Bloco

RIO GRANDE DO NORTE
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Preeentea de Rio Grande do Norte : 4
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Partido Bloco
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José Carlos Martinez PTB PSOB/PTB
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..

Antonio Carlos Konder 'eis PFL

Carlito Merss PT
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Hugo Biehl PPB
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RIO GRANDE DO SUL

Adio Pretto

Airton Dipp

Alceu Collares

Caio R1ela

Oarclsio Perondi

Enio Baccl

Fernando Marroni

Feltar Júnior

Henrique Fontana

Júlio Redecker

Mendes Ribeiro Filho
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Waldir Schmldt
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Pl'888ntes de Rio Grande do Sul : 19
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POT
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PPB
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PPB
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PMOB

PSOB

PSDBlPTB

PMOBlPSTIPTN

PMDBIPSTIPTN

PSOBlPTB

Pl/PSL

PMOB/PSTIPTN

PSOBIPTB

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 320 Srs. De
putados.

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) -Item 1.

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!! 96-0, DE 1992
(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção 96-C, "de' 992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termo~ regimentais, preferên

cia para votação do Destaque para Votação em Sepa-

rado n!! 13 oferecido à PEC nli 96/92, sobre os demais
destaques apresentados.

Sala das Sessões, 1!li de junho de 2000.. - Pro
fessor Luizlnho - Vice-Líder do PT.

O SR."PRESIDENTE (Michel TerTlér) - Em vota
ção.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

Ap.'ovado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque
rimento de Destaque n!ll 13, no seguinte teor:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE
BANCADA DO PMDB

(Art. 161, § 2!l1 ele coI1) o art. 161, I, do RICO)

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do artigo 161, § 211 clc

com o artigo 161, I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, Destaque de Bancada para Votação
em Separado do art. 50 da Proposta de Emenda à
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Constituição nº 96/92, redação para o segundo tumo
- reforma do judiciário.

Sala das sessões, de junho de 2000. - Deputa
do Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PMDB/PST/PTN.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Deputado Mendes Ribeiro, para encaminhar.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) .::. Sr. Presidente, tra
ta-se apenas, acredito eu, de uma correção, porque já
existe uma PEC aprovada na Câmara e no Senado,
com emenda, que se encontra novamente na Câmara
dos Deputados, tratando da matéria dos precatórios.

Percebam que, se mantivermos no texto o que diz
respeito aos precatórios, teremos um dispositivo total
mente contrário ao que tramita nesta Casa. Acredito
que seria de bom ~enso, Sr. Presidente, a supressão do
que está no texto da Relatora. Dessa maneira, estaría
mos, sem dúvida, colaborando com o próprio processo
legislativo desta Casa. Por isso, o PMDB vota "não:'

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que diz
a Relatora?

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da Qradora.) - Sr. Presidente, esse texto
que temos hoje, o substitutivo, não é mais o ideal.
Mandamos esse texto ao Senado Federal, que o re
formou. Hoje, está na Câmara dos Deputados, em
uma Comissão Especial.

Portanto, queremos incluir nessa reforma do Po
der Judiciário o que é o melhor para a Câmara dos De
putados: o novo texto. Concordamos com essa retirada.
Vamos, então, tirar o que está no texto hoje, para deixar
essa reforma do Judic"iário' de acordo, atrelada com o
dispositivo dos precatórios da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB
vota "não", e a .Relatora está de acordo.

O SR. PRESIDENTE ( Michel Teme~ ) - Em vo
tação o seguinte dispositivo destacado:

Art. 50. Ressalvados os créditos de natureza ali
mentícia, os,precatórios judjciários pendentes de pa
gamento na data d~ promulgação desta Emenda, in
cluindo O r~mane~cente de juros e correção monetá
ria, poderão ser'pagos em ~~~c;f~-,coÍ'rente, com atu
alização" em prestações anUaiS, iguii1is e sucessivas,
no prazo máximo de dez anãs: por 'decisã6 editada
pelo Poder Executivo até cel')to'e.,;oitentii1 dias da pro
l)1ulgação.dest~ En:'enda. '
, .', § '1 º IA requerimento dO,credor; os;.cr~ditos oriun
dos,de precatórios judiciários pod~rão ~er liquidados
por meio tle,trtulos ~u certifi,cados da dívida.públi~a

equivalentes à moeda, independentemente do limite
global para a respectiva dívida imobiliária, utilizáveis
no pagamento da dívida ativa da entidade devedora
inscrita até 1º setembro de 1999.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
com o de~taque, por entender que o art. 50 dará so
brevida a esses rTiâJditbs-p-re-catórios, ao permitir que
eles possam ser pagos no prazo máximo de dez anos
e, o pior de tudo, por uma decisão administrativa do
Poder Executivo. Extirpar esse artigo da reforma, na
verdade, é respeitar os credores de dívidas junto ao
Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "não". Como vota o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consi
derando que o assunto já- é objeto de proposta de
emenda constitucional específica, não havendo, por
tanto, por que ser votada na reforma judiciária, o Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não". Como vota o
PSDB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB
mantém sua posição. Há no Congresso uma PEC es
pecífica sobre o assunto, aprovada em dois turnos pe
las duas Casas e que deverá retornar à Câmara para
serem apreciadas as alterações feitas no Senado. Não
há, portanto, cabimento em sera matéria tratada na re
forma judiciária. Por isso, o PSDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB
vota "não". Como vota o POT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - O PDT encaminha o voto "não", Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "não". Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, existe uma PEC
específica sobre o assunto, já aprovada em dois turnos
na Câmara e no Senado Federal, que voltou à Câmara
dos Deputados para que possamos decidir sobre pe
quenas alterações feitas na outra Casa. Por esse moti
vo, o PFL vota "não", entendendo que a matéria deve
f~gurar exclusivamente nessa PEC especffica.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "não". Como vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o texto da Relatora, no mé
rito, ajusta-se à negociação feita na Casa quando da pri
meira apreciação da emenda dos precatórios. Portanto,
nada teríamos a opor ao texto do substitutivo.

Ocorre que a Casa mais uma vez mobiliza-se
para discutir a emenda dos precatórios, tendo em vis
ta as alterações produzidas no Senado Federal.

Desse modo, Sr. Presidente, é muito mais ade
quado que se confie à Comissão Especial, que se de
dica com exclusividade ao tema, essa tarefa de bus
car uma redação capaz de oferecer um novo trata
mento constitucional para a matéria dos precatórios.

Assim, para prestigiar a Comissão e para possi
bilitar um trabalho mais específico e mais aprofundado
sobre o assunto, votaremos com o destaque, votare
mos "não", para viabilizar a continuidade do debate na
sede da Comissão Especial que aprecia a proposta de
emenda específica dos precatórios. O PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "não". Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPSL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
PUPSL vota "não". O Governo, o que recomenda?

O SR. DUILlO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - O Governo encaminha o
voto "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Gover
no encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário, estamos em votação
nominal.

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. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi

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

Exa. a palavra.
r' SR. ~J'Ej\IDES RIBEIRO FllH~.~aloco/PMDB

,"- RS; Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de destacar que esta é a única votação da reforma

do Judiciário e, tão logo cheguemos aos 308, 309 vo
tos, teremos concluído a missão de hoje.

Pela importância da votação, que exige 308 vo
tos "não", peço aos Deputados que venham ao Plená
rio votar.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

-,0 SR. INOCÊNClO..OLnLEI8~ (Pf~ _~ PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo-aos -SrS~
Parlamentares que venham ao plenário para que pos
samos atingir o quorum de três quintos, 308 Deputa
dos, necessário à votação de proposta de emenda à
Constituição.

Vale salientar a importância de votarmos essa
matéria hoje, constante que é da refprma do Poder Ju
diciário. Quero agradecer ao Deputado Mendes Ribei
ro Filho, que nos ajudou com seus altos conhecimen
tos jurídicos e sua experiência como ex-Secretário de
Justiça do Rio Grande do Sul, onde se houve muito
bem. S.Exa. é uma das grandes revelações da Casa
nesta Legislatura. Faço questão de ressaltar o seu bri
lhante trabalho. O Presidente Michel Temer também
assim entende e já me disse isso de público.

Sr. Presidente, quero reiterar meu apelo aos Srs.
Parlamentares para que venham ao plenário. Precisa
mos de um quorum de 308 Srs. Deputados. V. Exa.
pode abrir o painel, porque todos os partidos fizeram
um acordo em relação a esta votação, numa demons
tração de que a proposta do ilustre Parlamentar teve o
respaldo da Casa e é fundamental nessa reforma do
Poder Judiciário que desejamos construir.

Portanto, quero dar os parabéns não só ao De
putado Mendes Ribeiro Filho, pela proposta que va
mos votar, mas também ao seu partido, o PMDB, e
sobretudo à Casa, pela brilhante idéia que teve. Mais
uma vez, Deputado, destaco os seus grandes conhe
cimentos jllrídicos e a contribuição efetiva que deu na
reforma do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que venham ao plenário. A Secre
taria da Mesa fará soar as campainhas. Precisamos
de 308 votos.

Devo dizer aos Srs. Parlamentares que me ou
vem no plenário e em seus gabinetes que vamos vo
tar apenas esse destaque no dia de hoje. Depois tere
mos algumas urgências para votação.

Em conseqüência, convoco os Srs. Deputados
para votação na terça-feira. Na próxima semana, ter-
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ça-feira, vamos prosseguir com avotação dos destaques
da reforma do Poder Judiciário. Solicito aos Srs. Parla
mentares que estejam presentes na terça-feira. Precisa
mos concluir a votação da reforma do Poder Judiciário.

Portanto, eu os convoco agora e tomarei a liber
dade de convocá-los por escrito, também, em telegra
ma a ser enviado aos respectivos Estados.

Solicito aos Srs. Líderes que também convo
quem os seus Parlamentares por escrito.

A convocação é apenas uma lembrança para
que os Srs. Deputados tenham o prazer de estar aqui
na terça-feira.

O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

OSR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS gostaria também
de manifestar sua posição e que viesse a ser consig
nado no quadro que aderimos ao acordo no sentido
de retirar a expressão do texto constitucional, para
que prevaleça a emenda constitucional recentemente
aprovada pela Câmara dos Deputados. Por conse
qüência, o PPS vota "não", em respeito ao acordo ce
lebrado no Colégio de Líderes.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

OSR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Sem
revisão do ,orador.) - Sr. Presidente, peço autorização
a V. Exa. para cumprimentar a Secretaria-Geral da
Mesa pela planilha que foi distribuída a respeito dos
destaques apresentados para a votação da reforma do
Judiciário no segundo turno, facilitando assim o traba
lho dos Srs. Parlamentares. Nela está, além dos desta
ques apresentados, os artigos a que se referem e o
que objetivam, qual a finalidade do destaque.

Portanto, Sr. Presidente, quero cumprimentar V.
Exa. e o Secretário-Geral da Mesa, Dr. Mozart Vianna
de Paiva, por essa iniciativa, que facilita o trabalho
dos Parlamentares na apreciação dos destaques
apresentados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O nobre
Deputado Arnaldo Faria de Sá está pedindo palmas
para o Dr. Mozart Vianna de Paiva.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, associamo-nos às home
nagens à Secretaria-Geral da Mesa, especialmente ao
Dr. Mozart esua equipe, pelo trabalho desempenhado.

O PT convoca os seus Deputados a se fazerem
presentes em plenário. Estamos votando, em segun
do turno, a reforma do Judiciário. Há um acordo e o
voto do partido é "não".

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT con
voca a sua bancada para comparecer ao plenário e
votar "não".

OSR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB convoca seus Parlamentares a compa
recerem ao plenário. Estamos votando a reforma do
Judiciário. Encaminhamos o voto "não".

OSR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, com o objetivo de apressar
o processo de votação, informo a V. Exa. que o PPS
apresentou destaque de bancada com o objetivo de im
pedir eventual conflito de competências entre o Conse
lho Nacional de Justiça - competência correicional, efe
tivamente -, e o Conselho Federal de Justiça. Articula
mo-nos com os demais Líderes etambém com a Secre
taria-Gerai da Mesa, com o Dr. Mozart, e entendemos
que esse destaque poderia ser retirado, uma vez que
ele contém uma insubsistência, porque aglutina duas
proposições num mesmo destaque. Isso contraria dis
positivo que a Mesa já considerou como consolidado.

Cor:n o objetivo de dar maior celeridade a pro
cesso tão importante para todos nós, ou seja, a con
clusão do processo de votação da reforma do Poder
Judiciário, submeto a V. Exa. proposta no sentido de
que seja eliminada a apresentação do destaque de
bancada do Partido Popular Socialista, tendo em vista
que entendimentos já foram feitos nessa direção.-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado Ayrton Xerêz, comunico a V. Exa. que a
Mesa deixou de acolher o destaque de bancada n2 8,
exatamente pelas argumentações de V. Exa. .

O SR. AYRTON XERÊZ - Muito obrigado.
O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço

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

. Exa. a palavra.
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O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA. Sem não aprovaremos no dia de hoje nenhum destaque da
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicitamos aos De- reforma do Judiciário neste segundo turno.
putados do BlocolPSDBlPTB que compareçam ao ple- Portanto, peço a todos da nossa bancada que
nário. Esta é uma matéria em que todos os partidos es- venham ao plenário, para alcançarmos o quorum de
tão votando "não", em função de entendimento havido 308 Deputados.
sobre a PEC que trata dos precatórios, que, aprovada O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero
na Câmara, foi ao Senado, mas, em razão de uma aos Srs. Deputados a necessidade de estarem aqui
emenda, retornou a esta Casa. Por isso, hoje está sen- na terça-feira, às 14h. O Deputado Philemon Rodri-
do constituída Comissão Especial para tratar desse as- gues já concordou. De modo que vamos estar aqui
sunto, e não caberia, na reforma do Judiciário, dispositi- terça-feira, a partir de 14h, para votarmos mais alguns
vo a respeito, q~ando já está em tramitação PEC espe- destaques da reforma do Poder Judiciário e, quem
cífica para tratar da questão dos precatórios. sabe, concluirmos tão importante votação..

Temos absoluta certeza de que, desta forma, O SR. CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente,
estaremos contribuindo para agilizar a votação da re- peço a palavra pela ordem. ,
forma do Judiciário. O PSDB e o Bloco têm absoluta O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Ten:t V.
convicção também de que o esforço de V. Exa., no Exa. a palavra.
sentido de na próxima semana concluirmos a votação
da reforma do Judiciário, terá êxito. Vamos mobilizar O SR. CARLOS MOSCONI (Bloco/PSDB - MG.
toda a nossa bancada e o nosso Bloco para encerrar- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mos na próxima semana, se Deus quiser, a reforma a Comissão de Constituição e Justiça do Senado ana-
do Judiciário, tão importante para o aprimoramento Usou e votou, há uma semana, a PEC de minha auto-
do conceito de transparência, democracia e agiliza- ria e do l1eputado Eduardo Jorge que vincula recur-
ção do nosso Poder Judiciário. sos para a saúde.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala- Ontem, na Comissão do Senado que analisa a
matéria, foi realizada audiência pública, com a pre-

vra pela ordem. sença de vários Governadores e Prefeitos de diver-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. sas Capitais do nosso País. Alguns se manifestaram

Exa. a palavra. contra, outros, a favor da emenda. Falta, agora,
O SR. DR. HÉLIO (PbT - SP. Pela ordem. Sem re- tão-somente que o Sr. Presidente do Senado, Sena-

visão do orador.) - Sr. Presidente, chamamos a plenário dor Antonio Carlos Magalhães, coloque a emenda em
os Parlamentares do Bloco do PDT e, ao mesmo tempo, votação naquela Casa.
cumprimentamos toda a imprensa brasileira, principal- Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que interceda
mente a que faz a cobertura dos trabalhos da Câmara junto ao Presidente do Senado, pará que ainda neste
dos Deputados, pelo Dia Mundial da Imprensa. semestre a emenda seja votada naquela Casa legisla-

A propósito, ontem esta Casa aprovou dispositi- tiva. Não só a Câmara dos Deputados, já que nesta
vo que põe um término ao risco de haver uma Lei da Casa a emenda foi aprovada praticamente por unani-
Mordaça em nosso País, cumprindo, assim, papel im- midade, mas toda a Nação espera que o Sr. Presidente
portante relativo à liberdade da imprensa e, obvia- do Senado tome esta providência, colocando em vota-
mente, ao fortalecimento da democracia. ção emenda tão importante para o povo brasileiro.

Portanto, parabenizamos toda a imprensa naci- Muito obrigado, Sr. Presidente.
onal pelo Dia Mundial da Imprensa. O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden-

Obrigado. te, peço a palavra pela ordem.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

dente, peço a palavra pela ordem. Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Exa. a pal~vra. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB solicito a V. Exa. que traga ao Plenário, na próxima se-
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, relem- mana, o Projeto de Lei nº 2.430, cuja urgência urgen-
bro aos Deputados que, embora exista entendimento tíssima já foi aprovada por este Plenário e conseguiu
para todos os partidos votarem "não", se não atingir- unanimidade em três Comissões: a de Agricultura, a
mos o quorum de 308 Deputados, a sessão cairá e do Consumidor e Meio Ambiente e a de Constituição



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29527

e Justiç:? GO~";:;r(rlm,- ,~~', .... ~. o~" \Jjeto de Lei nQ

2.430 na próxima semanCl
O SR PfrR~S~éJEy\íi 12 (Michel Temer) - Trarei o

projeto ao Plenário na primeira oportunidade, Depu
tado Clementino Coelho.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de aproveitar este interregno na votação
para fazer um comentário sobre a votação havida on
tem na OEA a respeito da posição daquela entidade
sobre as eleições realizadas no Pe~u.

Evidentemente, pelo que infor~am os noticiári
os, essas eleições estão sob suspeita~, seja no primei
ro, seja no segundo turno. Por tudo o que se diz, prova
velmente foram utilizados métodos viciados, antidemo
cráticos ou, em outras palavras, fraudulentos.

Entretanto, Sr. Presidente, consideramos que
uma coisa é o povo peruano ter sua preocupação, e,
outra, é nós, como democratas de outros países,
acompanharmos esses fatos, estarmos atentos a
eles e tentarmos ajudar, sem, entretanto, intervir nos
assuntos internos de cada país.

Este comentário vem à baila porque ontem a
OEA realizou uma discussão para decidir o que fazer
diante do que teria acontecido no Peru. E os Estados
Unidos propuseram na OEA uma declaração de que
houve ruptura democrática no Peru. Por essa razão, a
OEA, capitaneada pelos Estados Unidos, iria estabe
lecer sanções àquele país de agora em diante.

Para nossa satisfação, o Brasil e a Venezuela
não concordaram com esse ponto de vista. Considera
mos este fato importante, o que não significa que esta
mos coonestando os métodos utilizados internamente
no Peru, pois são antidemocráticos e incorretos. Mas
não estamos coonestando algo mais grave ainda, que
é a possibilidade da OEA, sob a direção dos Estados
Unidos, deliberar que houve ruptura democrática em
algum país da América Latina e, a partir disso, estabe
lecer as sanções que julgar conveniente.

Se isso tivesse acontecido, provavelmente a
OEA, em seguida, sob nova proposição americana,
declararia também que na Venezuela teria havido rup
tl,Jra democrática, a partir do que iria estabelecer san
ções, que são atos intervencionistas junto aos países.

Consideramos uma vitória correta dos países
latino-americanos que pretendem sobreviver e man
ter sua soberania em alta.

Achamos que, juntamente com os métodos de
mocráticos, deve ser defendida também a soberania
desses países. A OEA não é uma organização com um
passado que a dignifique no exame dessas questões.
Justamente dez anos passados do fim da guerra fria,
até hoje a OEA não incorporou Cuba aos seus quadros,
que é uma nação soberana, livre, socialista, da América
Latina. Continua sendo excluída da OEA, o que nos pa
rece algo absolutamente despropositado e arrogante.

Queria fazer esse comunicado, essa referência,
rejubilando-me com a posição tomada pelo Itamarati,
que nessa questão específica, a nosso juízo, a despe
ito de não significar nenhum tipo de apoio a métodos
internos e inadequados que teriam sido exercitados
no Peru, não colaborou com outra questão mais grave
ainda, a pretensão dos Estados Unidos de julgar to
dos, tudo o que acontece na América Latina e, mais
ainda, deliberar que de agora por diante ele vai esta
belecer o momento em que se defina a ruptura demo
crática em algum desses países, tomando medidas
consecutivas, sancionando.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De

putados, venham ao plenário. Vou encerrar a votação.
Embora não se tenha atingido o quorum, vou encer
rar a votação. Venham ao plenário.

O SR. DARCfslO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero registrar que ontem, na Comissão de
Justiça, Governadores de seis Estados e prefeitos de
oito capitais participaram de um debate sobre a
Emenda Constitucional, que na Casa tem o nQ 169,
saiu com o nQ 82 e lá tem o nQ 86. Trata-se de emenda
que estabelece recursos permanentes para a saúde
pública no Brasil, como há na educação.

O debate foi altamente positivo. Todos os prefei
tos das capitais apoiaram avinculaçãb de recursos na
Constituição Federal 'e quase todos oé'Governadores.
Foi um debate de alto nível, mostranc~o que o Senado
está preparado, sem dúvida, para votar no plenário,
na próxima semana, no mês de junho, a emenda que
fará uma verdadeira revolução no serviço de saúde
no Brasil, como ocorreu na educação especial e na
educação de 1g grau.

Lembro ao Brasil e a este Plenário que, por una
nimidade, no início de dezembro do ano passado, a
PEC da saúde foi aprovada por todos os partidos da
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base aliada, o PMDB, o PSDB, o PPB, o PFL, como O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
também por todos os Deputados da base de Oposi- Ex!! a palavra.
ção. Agora, o Senado Federal aprovará a emen~a. Re- O SR. AR~~LDO FARIA DE SÁ (P.PB-SP. Pela
pito, tenho plena confiança, e toda a área de saude, de ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, S'!s.
que será aprovada a PEC da saúde, que teve, na se- e Srs. Deputados, enquanto ~e p~ocessa a .vota~o,

mana passada, apoio dos Secretários de Estado de quero fazer um comentário a respeito da manlfest~ç~o

Saúde do Brasil todo, reunidos em Florianópolis. do Deputado Haroldo Lima, que defendeu a poslçao
Muito obrigado Sr. Presidente. do Governo brasileiro junto à OEA par~ a

, , não-intervenção em situações como aquelas ocorridas
O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a no Peru. O que me preocupa é se o Governo brasileiro

palavra pela ordem., não-está agindo de modo próprio, preparando-se para
O SR. PBESIDENl'-E--{Mlchel Temer) - Tem V. uma eventual ''fujimorização" daqui a dois anos.

Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De-
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ord~m. putados, venham ao plenário. Vou encerrar a votação.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo Encerrar a votação com menos de 308 Deputados
V. Exa., que recebeu o Presidente da União Nacional significa falta para todo mundo, não é?
dos Estudantes - UNE, Sr. Walter Ribeiro, e o Presi- O SR. JURANDIL JUAREZ - Sr. Presidente,
dente da União Brasileira dos Estudantes Secunda- peço a palavra pela ordem.
ristas - UBES, o estudante Carlo~ dos Santos, para a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V.
entrega do prog,ra~a emerg~nclal ~a. UNE para as Ex!! a palavra.
universidades publicas fede~als brasileiras, o que de- O SR. JURANDIL JUAREZ (Bloco/PMDB-AP.
monstra o caráter democrático desta Casa. Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente,

Parabenizamos a União Nacional dos Estud~n- na semana passada uma crise institucional que se
tes e a União Brasileira dos Estudantes, Sec~~~arls- abate no meu Estado, o Amapá, foi trazida a este ple-
tas, que representam os estudantes unlverslta,rlos e nário pelos ilustres líderes Alexandre Cardoso e Aloi-
de ensino médio e fundamental de todo o BrasIl. Tra- zio Mercadante. Em sua fala, o Uder do PT fez um co-
ta-se da luta democrática por universidade, educação mentário no mínimo desairoso sobre o Poder Judiciá-
pública de qualidade para todos os brasileiros. rio do meu Estado, o que é uma injustiça. Quem co-

Ontem, diferentemente de V. Exa., o Ministro da nhece o trabalho do Poder Judiciário do meu Estado,
Educação não recebeu os estudantes universitários, reconhecido até internacionalmente, sabe que não é
que somente queriam entregar o Plano Emergencial correta a relação daquele Poder com o crime organi-
para as universidades. Estamos debatendo a situa- zado.
ção da universidade pública brasileira. Inclusive está Conheço o ilustre Deputado Aloizio Mercadan-
sendo votado nesta Casa o Plano Nacional da Educa- te, tive oportunidade de conviver com S. Ex!! quando
ção. Por isso, é importante que todos nós, Deputados Présidente .da Comissão de Economia, Indústria e
de diferentes partidos, saibamos receber as suges- Comér~é o respeito por suas posições nesta Casa.
tões da UBES, da UNE, da Fasubra, que representa ~Por isso, devo atribuir sua fala exclusivamente
os servidores das universidades brasileiras, da Asso- ao fato de não estar bem informado sobre a realidade
ciação Nacional dos Docentes das Instituições de /do meu Estado.
Ensino Superior - AN~E~, da A~D.IFE, do ~onselho Sr. Presidente, para privilegiarmos o princípio
de Reitores: ?~ Assoclaçao Bra~llelra d~~~- do contraditório e do amplo direito de defesa, peço li-
des Comunltarl~s. Real~ente fOI um ges ~ democratl- cença a V. Ex!! para ler uma nota oficial da Associação
co d? Vjxa:-receber a liderança do Movimento Estu- dos Magistrados do Estado do Amapá, que diz o se-
dantlt - , , ,guinte:

Dezenas de Deputados partlclpara~ do Mov~- A Associação dos Magistrados do Estado do
mento Estudantil. Por isso, temos que valOrizar ~ entl- Amapá""; AMAAp, repudia com veemência as mano-
dade estudantil, que representa parcela do movlmen- bras políticas orquestradas dentro do Estado no sen-
to social brasileiro. tido de passar à çpinião pública não apenas local,

Muito obrigado, Sr. Presidente. mas nacional e -:ié internacional de que o Poder Judi-
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- ciário estadual se teria deixado abater pela f~lên.cia

te, peço a palavra pela ordem. moral que tomou conta, lamentavelmente, das Instltu-
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ições públicas do Estado, quando, na verdade, ainda
é o Poder Judiciário, quer queiram ou não, o único
exemplo de dignidade em meio à situação calamitosa
de degradação ética em que os demais poderes polí
ticos mergulharam.

Essa manobra de levar justamente a instituição
a que está reservada, pelas leis e pela Constituição
do País e do Estado, a missão de julgar, sem dúvida a
mais alta de todas, está partindo de quem, pelas reite
radas práticas ~e improbidade administrativa-e"pêTa
alusão em prova testemunhal de que teria o comando
na região das ações ligadas ao narcotráfico, a todo
custo procura desacreditar o Judiciário, para colher, lá
na frente, o fruto da dívida e da suspeição em relação
a julgamento que de certo já espera lhe sejam desfa
voráveis em muitos dos processos a que está respon
dendo em razão da vida pontilhada em face dos peca
dos mortais cometidos contra os interesses que estão
essas pessoas administrando. Nessa campanha difa
matória que vem ganhando asas, cores e conteúdo
de aparente verdade, o senhor deputado Aloízio
Mercadante, do PT-SP, não se sabe por corporativis
mo político vindo do engajamento a uma agremiação
partidária que se está a coligar com outros partidos
que participam de-toda essa trama ou se por partidos
que participam de toda essa trama ou se por desco
nhecimento ou má informação, fez pronunciamento
na Câmara dos Deputados vendendo como boa e sé
ria a noHcia agravadora ao conceito de Poder Judiciá
rio estadual que alguns de seus membros estariam
envolvidos com o narcotráfico, chegando a clamar
pela mobilização das lideranças políticas daquela
Casa no sentido de mais firme apuração dos fatos re
lacionados a essa notícia.

O dever de apuração - sabemos nós - indecli
nável exer9ício não apenas de um poder mas também
de uma obrigação vertente de quem exerce qualquer
cargo público ao desempenho do qual esteja confiada
a missão da lei, da ordem, da segurança e do bem es
tar da sociedade.

O próprio PoderJudiciário poratividade rotineira
investiga, apura e julga todos os fatos quantos, por
desrespeito à lei interferem na estabilidade das rela
ções sociais levando a litígios. Por isso, têm todos os
seus membros consciência da alta missão a desem
penhar no dia a dia, não se esquivando-pela formação
democrática que constitui apai'iágio da própria instituo:
ição de aceitar qualquer investigação, qualquer tipo
de apuração que leve a flagrar e punir-ainda que haja
a prática de ilícitos, daí porque não existe, no meio da
magistratura do Estado nenhuma sensação de des-

conforto às investidas sérias que busquem, eventual
mente, torná-Ias melhor e mais pura.

O que inadmissível' para os magistrados do
Estado, é que, antes mesmo de qualquer apuração,
se venha anl,{flCiar, coIT19 séria em instituição de ex
pressão e rele.vância como é o Congresso Nacional,
notícia tão infamante como a que levou aquele parla
mentar a propor uma mobilização de lideranças políti
cas com vistas ao ap[Qfundamento-daS-investigações
.em forno"daquela infâmia.

Não é despropositada, portanto, a reação de
profunda indignação da magistratura do Estado do
Amapá contra a atitude de pessoas que sendo ou não
detentoras de algum mandato ou cargo que lhes em
preste aparente senso de responsabilidade, venham
propalar como consistente notícia que foi produto da
armação de agentes do próprio crime.

A apuração minuciosa do envolvimento de
quem querque seja éatarefa maior da CPI; a continu
idade dela, entretanto, cabe ao Ministério Público e
ao Poder Judiciário. Por isso é que, ilações semelhan
tes às feitas pelo ilustre Parlamentar Aloizio Merca
dante, prejudicam, em muito, o mister de cada uma
daquelas instituições, já que envolve, pela sua gene
ralidade das afirmações, todos os seus membros.

Sem embargo dos interesses políticos partidári
os, é preciso fazer sentir ao senhor deputado que se
há interesse em desestabilizar o Governado do Esta
do, com certeza tal pretensão não parte do Poder Ju
diciário.

Aliás, do mesmo modo, é preciso advertir que o
Governo do Estado também não se pode arvorar a
tão baixo argumento como meio de defesa, à vista
das inúmeras ações judiciais que vem sofrendo por
conta de atos que supostamente ofendem a probida
de administrativa.

Reginaldo Gomes de Andrade, Presidente.
Sr. Presidente, pela gravidade do assunto, peço

a V. Ex!! que autorize a publicação desta nota oficial
nos meios de comunicação da Casa.

O SR.IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra. '

O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB-RJ. Rela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que~o '
convidar os colegas Deputados para participarem de
sessão solene da Casa, a realizar-se às 15h, em ho
menagem aos defensores Públicos pela transcurso
do seu dia.
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Informo ainda que estou apresentando uma pro
posta de emende à Constituição que visa aexigir a re
alização de eleição municipal em dois turnos em to
dos os Municípios. Hoje, encontramos alguns Prefei
tos eleitos com apenas parcela dos votos do Municí
pio. De agora em diante, com a adoção em todos os
Municípios do segundo turno das eleições, teremos
uma eleição realmente democrática, em que o Prefei
to seja eleito pelo menos com 51 % dos votos.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reforço a
convocação para a sessão solene de hoje à tarde em
homenagem aos defensores públicos pelo transcurso
do seu dia. Está presente na Casa uma delegação de
defensores do meu Estado, Mato Grosso do Sul.
Cumprimento-os, bem como a todos os defensores
em visita aos gabinetes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De

putados, venham a, plenário. Vou encerrar a votação.
Faltam oito votos para atingir o quorum de 308.

Srs. Deputados, reitero que a presença de hoje
se dará pelo voto no painel. Venham a plenário.

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

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

O SR. POMPEO DE.MATTOS (POT - RS. Pela
ordem. Sem revisãó do .9rador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deput~os, gostaria de trazer ao debate
nesta Casa um téma que já há algum tempo provoca
polêmica "9-Senado Federal e que deverá ter um des
fecho aindaJsta semana. Refiro-me às urnas eletrô
nicas. COl'J1o sabemos, o voto eletrônico foi um projeto
que, setundo estimativas, custou cerca de 400 mi
lhões de dólares, desenvolvido pela Justiça Eleitoral
bras,iréira e apresentado aos nossos eleitores como
forllla de modernizar o processo eleitoral e acabar
definitivamente com as fraudes, tornando seguro todo
o prQqesso de coleta e apuração dos votos no Brasil.
Toda a publicidade feita, principalmente pelo Tribunal
Superior Eleitoral, disseminou a certeza na seguran
ça dos dados. No entanto, especialistas contestam
essa "verdade" disseminada pela mídia.

Não pretendo lançar dúvida sobre a lisura e ho
norabilidade dos Ministros do TSE, que se dedica-

ram, ao longo dos últimos anos, a expandir o uso da
urna eletrônica para os mais remotos rincões desse
País, nem desprestigiá-los. De forma alguma! Porém,
é inegável que houve precipitação ou excesso de
confiança na implantação do processo. Uma análise
isenta e desapaixonada da questão revela que o sis
tema eletrônico de votação é vulnerável e tem graves
falhas de segurança.

Poderíamos citar, brevemente, quais são:
A primeira éa falha na legislação: enquanto o Có

digo Eleitoral estabelece que na votação tradicional há
amplo direito dos partidos de conferirem e auditarem a
apuração, além de terem o direito de recorrer dos resul
tados, a Lei 9.504, de 1997, que regula o voto eletrôni
co, é totalmente omissa. A conseqüência é que a urna
eletrônica não permite conferênéia ou auditagem - o
que for apurado pela Justiça Eleitoral como resultado é
definitivo. Mesmo que haja falhas ou fraudes nos pro
gramas das urnas, os partidos não têm o direito de con
ferir, contestar ou recorrer do resultado da apuração.
Este é um primeiro problema, mas não é o único.

Uma segunda falha é a validação incompleta do
voto: o software da urna .também não é validado de
forma correta, isto é, os 'auditores externos, normal
mente indicados pelos partiao's' p'olíticos, não dis
põem de tempo hábil péira conferir o conteúdo dos
programas completos e reàis,empregados nas urnas
eletrônicas. Aos fiscais só é dàdQ conhecer parte dos
programas, de forma que vícios qu~ porventura exis
tam, vícios que permitam o desvio oú quebra de sigilo
do voto, por exemplo, podemseir incluídos sem que os
fiscais saibam. Esta é uma possibilidade que não po
demos descartar.

Outro problema dó sistema de votação eletrôni
co é inexistência de certificação: nenhum auditor ex"
terno ao TSE ou fiscal 'de partido político certifica os"
programas que são carregados nas urnas eletrônicas.
Explicando: os disquetes de carga das urnas não são
produzidos em ambiente sob 'controle ou vigilância de
auditores externos, de' forma que os pragralnas reais
carregados em cada urna podem ser alterados para
desviar ou identificar votos, e' os fiscais não têm como
detectar a adulteração..

Além dissô, deiparamo:'nos com a constatação
estárrecedora de que'os testes públicos que eleitores
e candidatos'faiem ,em 3%- das urnas eletrônicas 
como ocórrerahi nas'eleições de 96 e 98,:..J configu
ram,' na prátíca, 'úma. farsa, pois são -inv'álidosl' Por
quê? É qúe allrna-~ ser testada é pTe~iamel')te "pre
pa'ráda para o têste" COm um disquete'de carga e~pe
cial. Logo ápós oteste, ela volta a ser ~'preparada para
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a eleição" com disquete de cara diferente. Em termos que as urnas eletrônicas são seguras. A verdade é
práticos. nenhuma urna é testada com programas de que o sistema de votação eletrônico não oferece ga-
funcionamento normal, por isso é "impossível verificar rantias reais de lisura na apuração, nem na inviolabili-
se os programas' contêm ou não vícios". dade do voto.

Um último e grave comprometimento do proces- Convido, Sr. Presidente, todos os partidos políti-
so de votação eletrônico consiste na impossibilidade cos desta Casa a se fazerem presentes na audiência
de auditoria da apuração. Aurna eletrônica não emite, pública, a realizar-se no dia 1 de junho, quinta-feira,
quando usada pelo eleitor, qualquer tipo de compro- no plenário do Senado Federal, que tratará deste im-
vante para que o eleitor possa conferir se a máquina portante tema e contará com a presença de especia-
registrou corretamente o seu voto, como ele digitou. listas em programação e Ministros do TSE. Eu estarei
Isto é um procedimento básico, primário, em qualquer lá, porque entendo que a questão é extremamente
caixa eletrônico de banco ou máquina de cartão de grave e não pode ser negligenciada:
crédito. Como só há registro magnético do voto, fica Sr. Presidente, confiamos em nossos juízes,
impossível para fiscais e auditores partidários conferi- mas pergunto: os nossos eminentes, ilustres e respei-
rem ou auditarem os votos contidos nas máquinas de tados juízes sabem, Presidente, conhecem como fun-
votar. Vale única e exclusivamente a garantia do TSE cionam os programas das urnas eletrônicas? Por cer-
de que as urnas são seguras e honestas. Ora, isso é
um completo absurdol to eles não são técnicos. Daqui a poucos eles mes-

mos podem estar sendo logrados, porque não conhe-
Como o software da urna não é analisado nem cem o fundamento técnico e não compreendem a pa-

testado corretamente, inexistem garantias reais de rafernália da tecnologia do software, enfim, da com-
sua honestidade. Somado à impossibilidade de audi- putação.
toria, elimina-se qualqueroutra chance de se detectar
fraude eleitoral por vício nos programas. A única ga- Portanto, Sr. Presidente, na nossa concepção,
rantia é a palavra do TSE, mais nada! hoje não se oferece garantias reais de lisura na apu-

Parcausa dessa falhas de segurança é queo Se- ração nem de inviolabilidade do voto, razão pela qual
nadar Roberto Requião apresentou projeto de lei no emprestamos apoio ao projeto de lei de autoria do Se-
Senado Federal, já aprovado pela Comissão de Cons- nador Roberto Requião, a fim de que tenhamos uma
tituição e Justiça, que modifica a Lei n9 9.504 e cria legislação que possa modificar o procedimento relati-
condições, para que os brasileiros tenham um proces- vo ao voto eletrônico, que, sim, é bem-vindo, é impor-
so de votação eletrônico seguro. O projeto prevê o fim tante, é necessário, mas precisa ser seguro.
da identificação do eleitor na própria urna eletrônica Tomemos o exemplo do que ocorreu no Peru,
antes de votar, para garantir o sigilo do voto, e prevê a onde a própria Organização dos Estados Americanos
emissão de comprovante do voto em papel, para que o não pode atestar com segurança e certeza a lisura do
eleitor confira o seu voto e, posteriormente, o voto im- software usado pelas urnas eletrônicas empregadas
pressa permita auditara urna, o que hoje é impossível. nas eleições naquele país. Se isso aconteceu lá,

Também foi por causa dessas falhas de segu- quem me garante que não acontecerá aqui? Mais do
rança e do desinteresse do TSE em corrigi-Ias que se que isso, se rackers furam os mais sofisticados siste-
criou, há três anos, o Fórum do Voto Eletrônico na mas de segurança do mundo usados na Internet,
Internet, onde se dispute, as características'da vota- quem me garante que não entram no sistema ele se-

,ção-eletrônica brasileira, porque sem garantias reais gurança da urnas eletrônicas? -,
de eleição' honesta nO' Brasil, a própria democracia Portanto, Sr. Presidente, essa preocupação
_corre riscos.°que ocorre hoje no Peru e na Venezue- deve ser também de V. Exa., desta Casa, de toda a
la deve servir-nos de alerta. . população brasileira e, especialmente, dos candida-

Precisamos estar atentos para esse grave pro- tos e da Justiça brasileira, que sei que quer eleições
blerna, porque, segundo o T8E, 107 milhões de brasi- limpas, transparentes, honestas e honradas" mas,
leiros votarão nas eleições municipais deste ano, em para tanto, precisa se asseverar de haver legislação,
350 mil urnas eletrônicas instaladas em 315 mil se- garantias específicas, principalmente um controle

,ções eleitorais. A grande maioria dos eleitores brasile- técnico efetivo e comprovantes, por meio dos quais a
iros, que estarão defronte à uma urna eletrônica pela população poderá fiscalizar, as eleições, conferindo
primeira vez, nunca viram na vida um disquete de seu voto com os resultados anunciados. Essa é a nos-
,computador, mas estão sendo levados a acreditar sa preocupação.
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Encerro, Sr. Presidente, solicitando a V. Ex· que
meu pronunciamento seja divulgado nos meios de co
municação da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário, pois a presença é dada
pelo voto no painel. Vou encerrar a votação. Já temos
quorum para encerrar a votação.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, gostaria de respon
der, no plenário da Câmara dos Deputados, ao De
putado Jurandil Juarez, que leu nota que trata dos
episódios relacionados ao Estado do Amapá, so
bretudo pelo imenso respeito que tenho por S. Ex·,
com quem convivi por mais de um ano na Comissão
de Economia.

O Deputado Jurandil Juarez leu nota de autoria
do Presidente da Associação de Magistrados, Sr. Re
ginaldo Gomes de Andrade, na qual, eu diria, ataca
de forma inaceitável a minha pessoa porconta de pro
nunciamento que fiz alertando o Congresso Nacional,
particularmente o Colégio de Uderes, sobre a neces
sidade de esta instituição acompanhar todos os des
dobramentos, que reputo da maior gravidade, que es
tão ocorrendo no Estado do Amapá e que dizem res
peito ao trabalho da CPI do Narcotráfico, na tentativa
de apuração das suspeições do crime organizado na
quele Estado.

Disse mais, Sr. Presidente, e reafirmo que asus
peição do envolvimento com o crime organizado atin
ge a Assembléia Legislativa do Estàdo do Amapá.

Eu vi um dossiê substantivo, com prova",teste
munhais e documentais, inclusive relaciooaélas ao
desvio de recurso público da AssembléiaÍ>ara favore
cer determinados parlamentares áquela Casa.
Como se isso não bastasse, o gepUtado da bancada
do PT que faz parte daquele cÓlegiado, foi agredido fi
sicamente e impedido de exercer o séu mandato. Fa
tos como esse são absolutamente incompatíveis com
o decoro parlamentar e m,récem desta Casa e de
qualquer parl,mentar sério ePúdio imediato; porque
a divergência, qualque e seja, não pode ser trata
da com apressã 'sica, sobretudo quando estamos
represen~!l!J_ egítimos mandatos. E é disso que se
trata. Há:, sim, o envolvimento do alto escalão da
Assembléia Legislativa e suspeição que recai sobre
parlamentares que foram nominados na denúncia, 9
que está sendo apurado pela CPI do Narcotráfico. ,

Se não bastasse, Sr. Presidente, isso também
se reproduz no Tribunal de Contas daquele Estado.
Há nomes de membros do Tribunal de Contas envol
vidos com essa suspeição de crime organizado e de
fraude. Reafirmo que as provas documentais e teste
munhais que recebi do Governo do Estado só aumen
tam a minha convicção da necessidade de aprofun
darmos essas investigações, apurarmos todas essas
suspeições e punirmos todos os envolvidos. Digo
mais, Sr. Presidente: ouvi do Governador do Estado a
afirmação de que altos escalões do Tribunal de Con
tas e da Assembléia Legislativa estão sob suspeição
- está aqui o Relator-Geral da CPI, e gostaria que S.
EX- depusesse -, e a nossa tarefa é apurar. Não esta
mos prejulgando, mas há provas documentais eteste
munhais absolutamente consistentes que não podem
ser jogadas para debaixo do tapete, muito menos
com respostas dessa natureza.

Quanto ao PoderJudiciário, Sr. Presidente, que
ro reafirmar que, ao longo de toda a minha vida públi
ca - e continuarei trabalhando nesse sentido -, sem
pre defendi o princípio de que é fundamental preser
var a legitimidade do Poder Judiciário, do próprio Po
der Legislativo e do Tribunal de Contas, mas que isso
não se faz sem apurar denúncias; isso não se faz sem
transparência; isso não se faz sem punir irresponsabi:
Iidades.

Reafirmo isso sobretudo como parlamentar que
participou também de acusações desse tipo na CPI
do Collor, quando era chamada de "sindicato do gol
pe". Mas foi aquela CPI que, meses depois, levou ao
impeachment do Presidente da República, e a socie
dade brasileira, então, convenceu-se das provas que
nós apuramos. No início, não havia provas documen
tais. Eram só provas testemunhais, vagas, genéricas, I

mas os indícios eram severos, e a apuração chegou
ao lmpeachment. Também participei nesta Casa da
CPI do Orçamento, uma CPI que colocava sob suspe
ição lideranças, algumas que eu jamais imaginei que
pudessem estar envolvidas. Mas foi a apuração, a
transparência, o fim do sigilo bancário e fiscal, instru
mentos de apuração fundamentais da vida pública
que levaram à cassação dos direitos políticos desses
parlamentares~ .

PÇ)rtanto, quero a transparência e a ética no
Estado do Amapá. Não:me vou intimidar com esse
tipo de ma!'1jfe~tação. Vou apoiar o trabalho da CPI, e
mais: acho que q.Congr~sso e o Governo Federal têm
que acompanhar, o que. está acontecendo naquele
Estado, doa a quem doer, e seja punido quem estiver
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envolvido com o crime organizado. A resposta corpo
rativa não pode ser a intimidação.

Isso, Deputado Jurandil Juarez, não significa
macular a imagem do Poder Judiciário, muito menos
generalizar que o Poder Judiciário do Amapá não tem
uma história de compromisso com a Justiça, mas, se
há suspeição sobre membro do Judiciário - e quero
dizer que o Governador cita nominalmente membros
do Tribunal de Contas e da Assembléia Legislativa -,
quero a verdade, a transparêneia-e a-apuração.'Só as':'
sim este Congresso vai cumprir sua função de lutar
pela ética na política.

O meu apoio integral à CPI. Se houver suspei
ção, inclusive em relação ao Executivo, que ela seja
apurada também. Não estamos aqui para nenhum ali
nhamento partidário' prévio. Não posso aceitar que,
pelo peso da presença do crime organizado nos altos
escalões que parece existir naquele Estado, se parali
se o processo de investigação e se tente intimidar
quem quer que seja, o que não é do meu feitio.

Portanto, com todo o respeito que tenho por V.
Ex!!, nobre Deputado - sei que V.Exa. está lendo a
carta do Presidente da associação de magistrados do
seu Estado -, q~ero .reafirmar que não coloco sob
suspeição o Poder Judiciário enquanto tal, muito me
nos os Magistrados que desempenham exemplar
mente suas funções naquele Estado, mas aqueles
que estão sendo nomeados terão que ser investiga
dos. Isso tem de ser apurado. É esse o nosso apelo. É
esse o nosso apoip à CPI:

Pela importância do Estado e pela situação de
licada em que vive, havia pedido inclusive ao Relator,
pelá isenção e seriedi:!-de, que fosse pessoalmente lá
para apurar tudo. Como'tínhamos audiência no mes
mo dia em Alagoas, e a imprensa tinha uma expectati
va imensa em reração à investigação naquele Estado,
pedi ao Relator que fosse ao Amapá, porque estamos
vivendo uma crise de poder, com implicações seriíssi
mas para o futuro do Estado de Direito eda estabilida
de política naquele Esta~o. '

É nossa responsabilidade. Quero acompanhar
esse processo. Reafirmo o q~e disse; toda suspeiçáà
tem de ser apurada. Todas as denúncias que receber
mos devem ser investigadas, não importa a que Po
der se refiram. A resposta corporativa não é o melhor'
caminho, seja de um partido político,' seja de uma as
sociação que representa seus-filiados.' .

Vamos preservar o Poder'apurando'corrl-trans
parência, sem prejulgar, mas investigando com todo
rigor. Os corruptos e o crime organizádo' têin que ser
combatidos onde houver.

Quero lembrar que esta Casa acabou de cassar
um Deputado Federal que chegou aqui cheio de vo
tos, mas fazia parte do crime organizado, do favoreci
mento do narcotráfico, e também foi muito difícil para
nós apurarmos todas as denúncias. É assim que a po
pulação espera que seja o nosso caminho de luta
pela ética na política.

Muito obrigado.
O SR._~EL$ON OTOCR':""---Sr..Er:esideRte;-peçe·'

a palàvra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, talvez seria
de bom alvitre, já que o nosso quorum foi ultrapassa
do em apenas dez votos e existe teoricamente a pos
sibilidade de haver algumas abstenções ou votos que
equivocadamente podem não ter sido "não", que
aguardássemos mais um pouco, para assegurar pelo
menos 330 votos do Plenário. Tomei conhecimento de
que ainda há uma Comissão funcionando, de modo
que V.Exa. poderia segurar um pouco mais esta vota
ção, para que todos, já que há um consenso, tenha
mos êxito na votação em curso.

Muito obrigado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden

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

Ex!! a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer
ao Deputado Nelson Otoch que precisamos ter 308
votos "sim", para que haja um resultado inverso ao
que S. Ex!! está apresentando. Se houver apenas um
voto "sim", ainda assim não haverá o resultado. Só
queria que o Deputado Nelson Otoch percebesse qúe
o resultado da votação é o inverso do que S.Exa. está
pr~o.ql\pado em apresentar. I

, .' O' SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente;
peço ~ palavra pela ordem. \

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

, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador:) -'- Sr. Presidente, queria dizer que
tenho side o grande.defensor de quõrum alto para vo
tação de reformas constitucionais e de destaques so
bre,emendas constitucionais.

, Sr. Presidente, não é este o caso. Todos os parti
dês encaminharam ~lnão". Então, se, por exemplo, 308
tivessem votado e:só houvesse um voto "não", ou o
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voto de V.- Éia. - "abstenção"--, e 307 "sim", ainda
não estaria aprovada a matéria.

Queremos retirar do texto a màtéria - o "não"
retira do texto -, para que uma PEC que tramita so
bre a matéria seja discutida especificamente, a PEC
sobre os precatórios.

Sr. Presi~ente, todos os partidos encaminha-
-ram -da-mesma-forma.--Não éxisfe-nennuma dIver
gência. Tenho defendido um quorum alto, quando
há divergência no partido, quando há radicalização e
polêmica em relação à matéria que está sendo vota
da. Neste caso, não. Todos os partidos votaram "não";
portanto, não adianta esperar mal~. Acho que chegou
o momento de encerrar a votação. A Câmara dos De
putados cumpriu o-seu papel nesta manhã, que écon
tinuar a votação da reforma do Poder Judiciário. Não
vejo nenhum problema em deixarmos a votação da
reforma para terça ou quarta-feira. Se não for encerra
da na quarta-feira, não há problema algum.

O mundo não vai acabar, nem o Brasil, tam
pouco oJudiciário. Vamos continuar discutindo evo
tando bem. Vai acabar o Brasil é se votarmos mal,

se fizermos leis ruins para o País. Aí, sim, o País vai ter
prejuízo. Não acabará, mas terá prejuízo. Não vai
acontecer nada demais. Apenas vamos discutir mais,
vamos fazer uma lei melhor, vamos fazer uma reforma
do Poder Judiciário melhor, que atenda os verdadeiros
interesses dos diferentes segmentos da sociedade bra
sileira.

Por isso, Sr. Presidente, V: ExfA, no momento
que quiser encerrar a votação, tem o apoio do Partido
da Frente Liberal.

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Podemos
encerrar, então. Todos votaram? Vou encerrar.

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
cerrada a votação. Anuncio o resultado:

VOTARAM:
SIM: 02
NÃO: 317
ABSTENÇÕES: 002
TOTAL: 321 _
É SUPRIMIDO O DISPOSITIVO
LISTAGEM DE VOTAÇÃO

psr PMDB/PST/PTN . Não
PPB Nlo
PTB PSDB/PTB Não
PSB PSB/PCOOB Não
PSDB PSDB/PTB Não
P'MDB PMDB/PST/PiN Não,
P-FL NAo

RORAIMA
A1eeste Almeida
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Luis Barbosa

Total Roraima: 4

AMAPÁ
Antonio Feijão
Or, Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
FAtima Pelaes
Jurandll Juarez
Sérgio aarcellos

Partido

PMDB
PFL
PFL
PFL

Bloco

PMOBIPSTIPTN

Voto

Não
Não
Não
Não
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Partido Bloco Voto
Total Ama.. : 7
PARÁ
Anlvaldo Vale PSOB PSOSIPTB Nilo
Babá PT NAo
E/clone Serbalho PMDB PM09IPST/PTN Nilo
Glovannl Queiroz PDT Nilo
Josu6 Sengtson PTB PSOB/PTB NIo
Nilson Pinto PSOB PSOB/PTB NAo
Paulo Rocha PT NAo

Total Pari: 7

AMAZONAS
Atlla LIns PFL NAo
Euler Ribeiro PFL NAo
Paudemey Avellno PFL Nilo
SlIas Cêmara' PTB PSOBIPTB NAo

Total Amazona : 4

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Nilo
Eurlpedes Miranda por Nilo
Marinha Raupp PSDB PSOBIPTB NAo
Nllton Capixaba PTB PSOBIPTB Nilo
Sérgio Carvalho PSDB PSODIPTB NAo

Total Randonla': 5

ACRE
Ildefonço Cordeiro PFL Nilo
JoAoTota PP9 NAo
José A1eksandro PSL PL/PSL Nilo
Mérc/o BIttar PPS NAo
Marcos Afonso Pl" NAo
NUson MourAo PT Nilo
Sérgio Barros P$OB PSDBIPTB Nilo
ZUa Bezerra PR· Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antonio Jorge PTS P'SDBlPTB Nilo
Darci Coelho PF'i. Não
Joio Rlbelro PFL Não
KétlaAbreu PFL ./' NÃo'
Osvaldo Reis PMDB PMOBIPSTJPl'N NIo, '

PSOS ftSDBJPTB NiloPau,'o MourAo
Reinei Barbosa PMOS P:tiliÓBIPST/PTN Nilo
Udson 'Bandeira PMOB' P~DBlPSTIPTN Nilo

Total TocantI... : 8

MARANHAO
Albérl.cp FIlho PMOB' PMDBIPSTIPTN Nilo
Antonio Joaquim AraaJo PPB' Nilo
Cesar Bandeira PFL Nilo
EJlseu Moura ,PPB Nilo
GastA0 Vieira PMoS- PMOBlPSTIPTN NAo
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Jollo Castelo PSOB PSDB}PTB Nl!io
José Antonio AlmeIda PSB PSBIPCDOB Nl!io
Nelva Moreira POT Nilo
Nice Lobão PFL NAo
Paulo Marinho PFL Não
Pedro Fernandes PFL Nilo
Pedro Novais PMOB PMOB/PST/PTN Nl!io
Roberto Rocha PSOB PSOB/PTB Nl!io
SebastlAo Madlfrra PSOB PSOBIPTB Nao

Totallllaranhlo : 14

cEARA
Almeida de Jesus PL PLlPSL. Não
Anlbal Gomes PMDB PMDBlPST/PTN Nilo
Arnon Bezerra PSDB PSDBIPTB NAo
José Pimentel PT Nilo
Mauro BenevIdes PMDB PMDBIPSTIPTN Nêo
Moronl Torgan PFL Nilo
Nelson Otoch PSOB PSOBIPTB Nilo
Pinheiro landim PMOB PMOBIPSTIPTN Nilo
Ubiratan Aguiar PSDB PSDBIPTB NAo

Total c..rã : 9

PIAU(
Gesslvaldo Isaias PMDB PMOBIPST/PTN Não
Paes L.andim PFL Nilo
Themfstocles Sampaio PMDB PMOB/PSTIPTN NAo
Welllngton Dias PT NAo

Total P"ul: 4

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB PMDBIPSTIPTN Nilo
Betlnho Rosado PFL Nilo
Iberê Ferreira PPB Nl!io
Lalre Rosado PMDB PMOB/PSTIPTN Nilo
MÍlcl0 Sé PMOB PMDBIPSTIPTN Nilo

Total RIo Grande do Nort8 : 5

pARAIBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abrlio PMOB PMDBIPST/PTN Não
Avenzoar Arruda PT \ Não
OamlAo Fellciano PMDB PMOB/PSTIPTN lNl!lo
Efraim Morais PFL NAo
Inaldo Leitao PSOB PSOBIPTB NAo
José Luiz Clerot PMDB PMOB/PST/PTN Abstençl!io
Marcondes Gadelha PFL NAo
RlGardo Rique PSOB PSOB/PTB Nao
Wilson Braga PFL Nao

Total Parmba: 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDBIPSTIPTN NAo
Carlos Batata PSDB PSDB/PTB Não
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
Clementlno Coelho PPS NIo
DJ8Ima Paes PSB PSB/PCDOB NIo
Fernando Ferro PT Nilo
Inocêncio Oliveira PF:L Nilo
Joel De Hollandá- PFL NIo
Marcos de Jesus PSOB PSOBIPTB NAo
Pedro Corrêa PPB Nlo
Pedro Eugênio PPS Nlo
Ricardo FiuZB PFL Nlo
Severino cavalcanti PPB Nlo

Total Pernambuco: 12

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Nilo
Helenlldo Ribeiro PSDB PSDBIPTB Nlo
JoAoCaldas PL PL/PSL Nilo
Joaquim Brito PT Nilo
Luiz Dantas PST PMDBIPSTIPTN NIo
Olavo Calheiros PMDB PMDBIPSTIPTN Nlo
Regls Cavalcante PPS Nlo

ToIal Alagou: 7

SERGIPE
Marcelo Déda PT Nlo
Pedro Valadares PSB PSBIPCDO.B NAo
Sérgio Reis PSDB PSDBIPTB Nlo

Total Sergipe: 3

.BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Nlo
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Nlo
Franclstenlo Pinto PMDB PMDB/PSTIPTN Nlo
Haroldo Lima PCdoB PSBIPCDOB Nlo
JalroAzj PFL NIo
Jairo Carneiro PFL NIo
JoAo Almeida PSOB PSDBIPTB Nlo
Joio Leio PSDB PSDBIPTB Nilo
Jonival Lucas Junior PFL Nilo
Jorge Khoury PFL :NIo
José Carlos Aleluia PFL Nlo
Jutahy Junior ,PSDS ", PSDB/PTB NIo
Luiz Moreira S.Pari. Nlo
Manoel Castro PFL Nlo
Paulo Braga PFL NAo
Paulo Magalhlles PFL NIo
Waldir Plr&s PT NIo
Walter Pinheiro PT- Nilo

ToIal BII'IIa: 18

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB PSDB/PTB Nlo
AntOnio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Nlo.
Aracely de Paula PFL Nlo.
Bonifácio de Andrada PSDB PSDBIPTB NAo
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Partldo Bloco Voto
MINAS GERAIS
Carlos Mosconi PSDB PSDBIPTB Nlo
Cleuber carneiro PFL Nlo
D8Ollo de Castro PSDB PSDBIPTB Não
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Nlo
Ellseu Resende PFL Nlo
GUmar Machado PT Nlo
Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Hélio Costa PMDB PMOB/PST/PTN Nlo
Herculano Anghlnettl PPB Nlo
Ibrahlm Abl-Ackel PPB Nlo
Joio Magalhaes PMOB PMOBlPST1PTN Não

-.toAo-Mã-gno PT Não
José Mnltao PSDB PSOBlPTB Nlo
Lael Varella PFL Não
L1ncoln Portela PSL PLlPSL Não
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Nlo
Maria do Carmo Lara PT Nlo
Mérlo Assad Júnior PFL Não
OdelmoLeAo PPB Não
Olimpio Pires POT Não
Osmênlo Pereira PMDB PMDBIPST/PTN Nlo
Philemon Rodrigues PL PLlPSL Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anlzio PPB NAo
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PSTIPTN NAo
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Nlo
SlIas Brasileiro PMOB PMDB/PSTIPTN NAo
Virglllo GulmarAes PT Nao
Z81re Rezende PMDB PMDB/PSTIPTN Não

Total Minas Gerais : 33

ESplRITO SANTO
A10rzla Santos PSDB PSDB/PTB Nao
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Não
José cartos Elias PTB PSDB/PTB Não
Magno Malta PTB PSDB/PTB Sim
Marcus Vicente PSDB PSOB/PTB NAo
Max Mauro PTB PSDBlPTB Não
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Não

Total Espfrlto Santo: 7

RIO DE JANEIRO
A1dlr Cabral PSDB PSDBIPTB Não
A1merinda de Carvalho PFL Não
Arolde de Oliveira PFL Não
Avrton Xerêz PPS Nilo
Bispo Rodrigues PL PLlPSL NAo
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Nao
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB Nao
Dlno Fernandes PSDB PSDBIPTB NIo
Oro Heleno PSDB PSDBIPTB NAo
Eduardo Paes PTB PSDBIPTB Nao
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Eurico Miranda PPB Nilo
Fernando Gabeira PV NAo
Fernando Gonçalves PTB PSOBIPTB NAo
lédio Rosa PMOB PMOBIPSTIPTN Nlo
Jandlra Feghali PCcloB PSBIPCOOB Nlo
Joio Sampaio POT Nao
Jorge Blttar PT Nilo
Laura Carneiro PFL NIo
LuCs Eduardo POT Não
Luiz Ribeiro PSDB PSOBIPTB Não
Luiz Sérgio PT NAo
Mareio Fortes PSOB PSOBIPTB Não
Pastor Valdecl Paiva PSL PUPSL Não
Paulo Feijó PSDB PSOBIPTB Não
Rodrlgo Mala PTB PSOB/PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSOB/PTB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sesslm PPB Nlo
Vivaldo Barbosa POT Nlo
Wanderley Martins POT Não

Total RIo deJaneiro: 31

SAOPAULO
Alberto Goldman PSOB PSOB/PTB NAo
Aldo Rebelo PCdoB PSBIPCDOB Não
A1olzlo Mercadante PT Não
André Benassi PSOB PSOBIPTB Não
Antonio Carlos Pannunzjo PSDB PSDE'JPTB Nilo
Antonio Kandlr PSDB PSDElIPTB Sim
Antonio Paloccl PT Nlo
ArlIndo Chlnaglla PT Nlo
Arnaldo FarIa de Sá PPB N!o
Arnaldo Madeira PSDB PSOEl/PTB Nlo
Celso Russomanno PPB Nilo
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Nilo
Coraucl Sobrinho PFL , Nlo
Cunha Bueno PPB Não
DeVelascp PSL PUPSL Nlo
Dr. EvUéslo PSB PSB/I'CDOB Nilo
Oro Hélio POT Não
Dulllo Plsaneschl PTB PSDB/PTB Nlo
Edinho Araújo PPS Nilo
Eduardo Jorge PT Nilo
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Não
Joio Herrmann Neto PPS Não
JoAoPauJo PT Nlo
José Dirceu PT Nilo
José Genolno PT Nilo
José Machado PT Nlo
José Roberto Batochlo POT Nlo
Julio SemeghlnJ PSDB. PSDBIPTB NAo
.Luiz Antonio Fleury PTB PSOBIPTB . Não
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Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Lulza Erundlna PSB PSB/PCDOB Não
Marcos Cintra PL PLlPSL Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB PMDBIPST/PTN Art. 17
Milton Montl PMDB PMDB/PST/PTN Não
Nelo Rodolfo PMDB PMDBIPST/PTN Não
Nelson Marquezelli PTB PSDBIPTB Não
Neuton Lima PFL Não
Paulo Kobayashl PSDB PSDB/PTB Não
Paulo Lima PMDB PMDBIPSTIPTN Não
Professor L.uizlnho PT Não
Robson Tuma PFL Nelo
Rubens Furlan PPS Não
Salvador Zimbaldl PSDB PSDBIPTB Nelo
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Não
Silvio Torres PSDB PSDBfPTB Nelo
Teima de Souza PT Não
Valdemar Costa Neto PL. PLlPSL Nelo
Xlco Grazlano PSDB PSDBiPTB Não
Zulalê Cobra PSDB PSDBiPTB Nelo

Total Sio Paulo: 60

MATO GROSSO
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSBIPCDOB Nelo
Alberto Fraga PMDB PMDBIPST/PTN Nelo
Geraldo Magela PT Nelo
Jorge Pinheiro PMDB PMDBIPSTIPTN Não
Maria Abadia PSDB pSDa·'PTB Não
Pedro Celso PT Nela

Total Distrito Federal: 6

GoIÁs
Barbosa Neto PMOB PMDB/PST/PTN Não
Euler Morais PMOB PMDB/PSTIPTN Não
Nair Xavier Lobo PMDB PMOBIPSTIPTN Não
Norberto TeIxeira PMDB PMDBIPSTIPTN NAo
Pedro Canedo PSDB PSOB/PTB Não
Pedro Wilson PT Não
Vllmar Rocha PFL Nãó
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Golá : 8

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
FlAvio Derzi PMDB PMDB/PST/PTN , Não
JoAo Grandão PT Não
Pedro Pedrosslan PFL. Não
Waldemir Moka PMDB PMOBIPST/PTN Não

Total Mato Glosa0 do Sul: 5



Iunho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29541

Partido Bloco Voto
PARANÁ
Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PSOB PSDBIPTB Não
A1ex Canzlani PSOB PSDBIPTB Não
Chico da Princesa PSOB PSOBIPTB Não
Dr. Roslnha PT Não
FlévioAms PSOB PSD8/PTB Não
Gustavo Fruet PMD8 PMDB/PST/PTN Não
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN Não
Irls Slm08s PTB PSDBIPTB Não
José Carlos Martinez PTB PSDBIPTB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDBIPTB Não,
MArcia Matos PT Não
Moacir Micheletto PMOB PMOBIPST/PTN Não
OdOlo Balbinotti PSDB PSDB/PTB Não
Oliveira Filho PSOB PSDB/PTB Nilo
Osmar Serraglio PMOB PMOBIPST/PTN Não
Padre Roque PT Não
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Não

Total ' ....6 ; 19
SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFl Abstenção
Edlnho Bez PMOB PMDBIPST/PTN Não
Edison Andrino PMOB PMOBIPSTIPTN Não
Fernando Coruja POT Não
Gervéslo SIlva PFL Não
Hugo Biehl PP8 Ni'ao
Joio plzzoIattl PPB Não
José carlos Vieira PFL Não
Luci Choinackl PT Ntio
Renato Vianna PMDB PMOBIPSTIPTN Não
Seraflm Venzon POT Não

Total Santa eat...lna: 11
I

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Dipp POT Não
Alceu Co/lares PDT Não
Calo Riela PTB PSOBIPTB Não
Oarcfsio Perondi PM08 PMOBIF'STIPTN Não
Esther Grossi PT Não
Femando Marroni PT Não
FetterJúnior PPB Não
Germano Rlgotto PMOB PMOB/PST/PTN Não
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Helnze PPB Não
Luiz Mainardi PT Não
Marcos RoIim PT Nlo
Mendes Ribeiro Filho PMOB PMOBIPSTIPTN Não
Nelson Marchezan PSOB PSOB/PTB Não
Paulo José Gouvêa Pl PUPSL Não
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos POT Não
Roberto Argenta PHS Não
Synval Guazzelli PMOB PMDB/PST/PTN Não
Telmo Kirst PPB Não
Valdecl Oliveira PT Não
Waldir 8chmidt PMDB PMDB/PST/PTN Não
Waldomlro Fioravante PT Não
Veda Cruslus PSOB PSDB/PTB Não

Total Rio Grande do Sul: 26

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica adi
ada a continuação da votação da Proposta de Emen
da à Constituição nº 96/92, para a próxima sessão de
liberativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há reque
rimento sobre a mesa. Se houver acordo, votaremos o
seguinte Requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 155, do Regimento Interno, urgência para
apreciação do Projeto de Resolução nº 93/00, da
Mesa, que "altera o Regimento Interno para dispor so
bre a reassunção de mandato de quem ocupava car
go previsto no artigo 56, inciso I do caput, da Constitu
ição Federal".

Sala das Sessões, de junho de 2000.
Assinam os Deputados Juahy Júnior, Vice-Líder

do Bloco Parlamentar PSDB/PTB; Mendes Ribeiro Fi·
lho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN;
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT; Odelmo Leão, Líder
do PPB; Ayrton Xerêz, Vice-Líder do PPS; José Anto
nio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB; Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; e José
Roberto Batochio, Vice-Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se hou
ver acordo dos Srs. Líderes, coloco em votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há

acordo no sentido de votarmos a urgência por unani
midade e deixarmos o mérito para a próxima semana.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Há uma pe

quena divergência. Se, no início do mandato legislati
vo, o Parlamentar tem trinta dias, penso que, quando
ele sai de uma Secretaria de Estado ou de um Minis
tério, dar o mesmo prazo de trinta dias é um exagero.
Poderiam ser quinze dias, por exemplo. O texto está
propondo cinco, mas acredito que, em uma concilia
ção, poderíamos chegar a quinze dias. É importante
que discutamos mais um pouco sobre essa matéria
para que o projeto de resolução seja condizente com
a realidade do País.

Por isso, o PFL recomenda o voto "sim" à urgên
cia. Deixaríamos o mérito para a próxima semana.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, votei com o PFL, na
votação anterior. Muito obrigado.

O SR. ALMIR SÁ (PPB - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, votei com partido, na vota
ção anterior. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Havendo
acordo, não havendo divergência, submeto à votação
o requerimento de urgência.

Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento
de urgência permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado
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oSR. FRANCISTÔNIO PINTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FRANCISTÔNIO PINTO (Blo-
co/PMDB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei com o partido.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blo
co/PMDB-RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, votei com o partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre __ . _
a mesa oufro requerimento, de seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 155 do Re

gimento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Lei nº 2.978/2000, do Poder Executivo, que institui
contribuição de intervenção de domínio econômico
destinada a financiar o Programa de Estímulo á alte
ração Universidade-Empresa para o Apoio à Inova
ção e dá outras providências.

Sala das Sessões, em maio de 2000.
Assinam os Líderes Arnaldo Madeira, do Gover

no; Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT; Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL; Veda Crusius, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSDB/PTB; Dr. Hélio, Vice-Líder
do PDT; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do BLoco
Parlamentar PMDB/PST/PTN; e Odelmo Leão, Líder
do PPB.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se
houver acordo, votaremos a urgência e deixaremos a
discussão maior, do mérito, para a próxima semana.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há acordo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Sobre a

mesa o último requerimento de urgência,de seguinte
teor:

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Ex!, nos termos do artigo 155

do Regimento Interno, urgência na apreciação do
Projeto de Lei nº 2.982, de 2000, de iniciativa do no
bre Deputado Robson Tuma, que "Prevê nova reda-

ção para o art. 289 do Código Penal, acrescentando a
modalidade de falsificação da moeda de.polímero".

Assinam os Deputados: Inocêncio Oliveira, lí
der do PFL; Aloizio Mercadante, Vice-Líder do PT;
Bispo Rodriques, Vice-Uder do Bloco Parlamentar
PUPSL; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Uder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN; Jutahy Júnior, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB; Odelmo
~eão, Uder do PPB; João Hermann Neto, Líder do
PPS; Fernando Coruja, Vice-Uder do PDT; José
Antonio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB7PCdoB. .

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro saber qual é a ementa do projeto, porque não en
tendi.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prevê
nova redação para o art. 289 do Código Penal, acres
centando a modalidade de falsificação da moeda de
polímero.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, devemos ter muito cuidado com esse
assunto, porque a preocupação do Deputado Robson
Tuma é com a moeda feita em outro material que não
o papel, e o nosso Código estabelece papel-moeda.

Acredito que não é preciso ter papel polímero,
ou qualquer outra espécie, pois, amanhã, pode haver
modificação. Prefiro, embora entenda a vontade do
Deputado Robson Tuma, que esse projeto passe pela
Comissão de mérito, para que possa ser corrigido nQ
que diz respeito aos termos. Realmente, essa situa
ção precisa ser modificada.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .

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

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB-CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação da lideran
çado PMDB.
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESDIENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a~~~ .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Líde
res dos diferente dos partidos da Casa chegaram ao en
tendimento de que deveríamos retirar o requerimento
de urgência relativo a esse projeto. Vamos discutir como
o Relator, na próxima terça-feira, a alteração do Código__

- -Penal para atribuir novo -modelo de cédula circulante no
País, de plático ou polímero. Poderíamos, no Código Pe
nai, estabelecer que fosse moeda, eskpecificamente,
porque, qualquer que seja a alteração, a falsificação da
moeda estaria incluída.

Então, seria melhor retirar o projeto. Subscrevería
mos um substitutivo ao projeto, na próxima semana. O
próprio autor, que não se encontra aqui hoje, estaria
presente na oportunidade, e poderíamos combinar com
S.EXª

A intenção é boa. No entanto, o projeto não está
bom para ser votado neste momento. Por isso, Sr. Presi
dente, pedimos a V. EXª que retire a urgência, para que
pudéssemos votar em outra oportunidade.

O PRESIDENTE (Michel Temer) - Está retirado o
requeriento, em conseqüência da manifestação dos
Srs. Líderes.

O SR. LEUR LOMANTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. LEUR LOMANTO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com a ori
entação do meu partido na votação anterior.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer um registro sobre a nota técnica elabo
rada pelo Procurador-Geral da Embratur, Or. Júlio Cesar
Barbosa Melo, que visa a esclarecer as circunstâncias
das contratações feitas para a construção e aquisição
do estande na EXPO 2000, em Hannover, que estão cri
ando celeuma.

A nota técnica diz o seguinte:
, Trata-se de consulta do Sr. Presidente

acerca da participação do Brasil na Expo 2000
em Hannover na Alemanha.

Como sabido, a atuação da
Embratur na -Expo 2000 em Hannover na

'Alemanha, considerada como uma das
mais importantes exposições a nr..,.1 mun
dial, da qual participarão aproximadamen
te 187 parses, deu-se como uma determi
nação ministerial, posto que a autarquia é
entidade vinculada ao Ministério e, tendo
em vista a experiência de larga data na
realização de eventos internacionais. não
poâiiiia subtrair-se ao ônus, como feito.

Para se viabilizar a a~uação da
Embratur no evento, foi celebrado o Convê
nio nfl 01/2000 em 18 de fevereiro do cor
rente ano (DOU de 21/02), por solicitação
daquele Ministério, que possura a previsão
de crédito orçamentário no montante de
R$14.1oo.000,00 (catorze milhões e cem
mil reais) na funcional programática (...) vi
sando a realização da Exposição Universal
no ano 2000 em Hannover.

Para coordenar a participação do
Brasil no evento, foi constituído um comitê
da Expo Hannover 2000, que era integra
do pelo Ministro Rafael Greca como Pre
sidente e o Ministro Cesário Melantônio
como Comissário-Geral junto à organiza
ção do evento na Alemanha.

O Itamaraty realizou o pagamento de
dois milhões de marcos alemães pela área
onde teria de se construir o estande do
país, restando portanto ao referido Comitê
da Expo 2000 procurar viabilizar a constru
ção do mesmo, com área de 3.200tn2.

Para realização do Projeto de con
cepção, criação, desenvolvimento, servi
ços e direção geral e supervisão artfsticas
da montagem e desmontagem do Pavi
lhão do Brasil, foi contratada a artista Bia
Lessa, por intermédio da FUNPAR, Fun
dação da Universidade Federal do Paraná
para o Desenvolvimento da Ciência, da
Tecnologia e da Cultura.

A Funpar, por seu turno, havia cele
brado com o Ministério do Esporte e Tu
rismo o Convênio de Cooperação Técnica
Financeira n.E 05/99, de 31 de agosto de
1999, Processo n.E 58000.000352199-59,
visando a realização da Expo 2000.

Quando o Convênio 01/2000 foi ce
lebrado com a Embratur em 18-02-2000 e
publicado no DOU d~ 21/0212000, estáva-
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mos a apenas três meses do início do even
to que ocorrerá no dia 01 de junho, o que
praticamente inviabilizou qualquer possibili
dade de abertura de licitação, como seria
desejável à Administração. Isso porque, de
vido aos valores envolvidos, a modalidade
de licitação seria a concorrência de âmbito
internacional inclusive, tendo em vista o
país onde se daria a execução dos serviços,
a Alemanha.

Ora, a realização de um edital, sua pu
blicação e demais trâmites previstos na Lei
8.666/93, especialmente o prazo mínimo
previsto para apresentação das propostas,
45 (quarenta e cinco) dias para concorrên
cia que envolva melhor técnica ou técnica e
preço como seria o caso, conforme artigo
21, § 2E da lei éitada, tornava inviável, como.
referido, a realização de licitação.

Resta claro que não tinha a Embratur
como deixar de lançar mão dos dois únicos
instrumentos que possui para viabilizar a
participação do país na Expo 2000 em Han
nover, quais sejam: o convênio com a
FENACTUR - Federação Nacional de Turis
mo, ou a utilização do 'contrato que possui
com a empresa Artplan Prime, decorrente
da Concorrência nE 02/99.

. A primeira altemativa, então, concreti
zou-se como sendo a realização de parceria
com a Fenactur, o que' resultou na formaliza
ção do 1E termo aditivo ao Convênio rE
OS/2000, tendo como objeto a administração
da participação do Brasil na Expo 2000, publi
cada no DOU de 23 de fe'vereiro. Referida es
'colha teve como lastro o fato de que a Fenac
tur já administra,' em parceria há vários anos,
a participação da Embratur nas feiras intema
cionais, além de não representar um custo
adicioná/, como seria o caso- da agência de
públicidade, que faz jus 'às'comissões previs
tas no contrato pelos serviços que presta.

Como sabido, a'Fenactur, em 21 de
março, um mês após a formalização da par

'éeria, declinou' de realizar aExpo 2000 em
parceria com a Embratur por problemas de

-ordem operacional, o que impli~ou na resci
são do 1E termo aditivo em 22 de março,
;~stando como -única' altern~tiva -a agência
Artplan Prime. .'. -'

. No contrato celebrado com'a Artplan
Prime, 'encontra-se consignado no'objeto:

Constitui objeto deste contrato a pres
tação de serviços de publicidade do
CONTRATANTE, referentes à conta 2
Mercado Extemo, compreendidos o estudo, a
concepção, a execução, e a distribuição de
campanhas e peças publicitárias, o ..esso
ramento e apoio na execução de ações de
assessoria de imprensa, relações públicas,
promoção e patrocínios, no desenvolvimento
de pesquisas de mercado e de opinião e de
produtos e serviços, na elaboração e registro
de marcas, expressões de propaganda, logo
tipos e de outros elementos de programação
visual e na organização e planejamento de
exposições e eventos (workshops e roads
hows) e dos demais serviços destinados ao
atendimento das necessidades de comunica
rão do CONTRATANTE.

Tendo em vista a previsão contratual,
a única altemativa seria a utilização da
Artplan Prime, sob pena de se inviabilizar
por completo a participação do Brasil no
evento, com graves riscos à sua imagem, já
que a Alemanha registrou com o Brasil no
ano de 1999 um grande fluxo econômico,
que a coloca como um dos melhores parcei
ros na área comercial. Isso sem levar em
conta eventual problema diplomático nas re
lações entre os países.

Dessa forma, viu-se a Embratur na situ
éJçãO de ou realizar o evento de forma a se
evitar graves prejuízos à imagem do país, jo
gando fora anos de trabalho e investimentos
feitos ou, de outra sorte, cruzar os braços e
deixar. acontecer opior: A Não Realização Do
Eve'1to. Em uma decisão a nosso ver inepra
ensível optou-se pela realização do evento,
de forma a salvaguardar os interesses do
Brasil e salvar a imagem do país.

Repare-se que a Embratur viu-se em
uma situação que não criou, o que lhe pos
sibilitaria inclusive, ante a relevância da ima
gem do país, realizar uma contratação

, emergencial, com dispensa de licitação, nos.
termos do art. 24, IV que dispõe:

Art. 24 . É dispensável a licitação:
IV - nos casos de emergência ou de

calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que
possa ocas!ona! prejuízo ou comprometer a
segurança.....
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Ora, da análise da norma resta claro na qual há todas as explicações necessárias ao es-
que a possibilidade de prejufzo faculta ao clareeimenta do público em geral, gostaria que tam-
administrador a tomada de decisão em ca- bém ficasse registrada a nota de esclarecimento
ráter emergencial e quão real se mostra a preparada pelo Instituto Brasileiro de Turismo -
possibilidade de ser afetada a imagem do EMBRATUR.
Brasil em um evento mundial, do qual parti- Muito obrigado.
ciparão quase duas centenas de países,
sem contar com os problemas envolvendo o NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR

anfitrião, a Alemanha. NOTA DE ESCLARECIMENTO
PQra respaldar, se fosse o caso, uma

eventual contratação emergencial com dis- Com relação às notrcias sobre a participação
pensa de licitação, face à ocorrência de pro- brasileira na Expo-Hannover 2000 publicadas veios
vável prejufzo, a que não deu causa, teria a Jornais "Folha de S.Paulo" e "O Globo", e pela Revis-
Embratur toda possibilidade legal de efetivar ta "Isto é" no último domingo 28/05/2000- a Embratur
uma contratação direta, o que não fez, va- vem esclarecer o seguinte:
lendo-se dos préstimos da agência licitada 1 - Em razão da demora na aprovação do orça-
que possui. menta da União, com a conseqüente perda do prazo ne-

Visando ainda resguardar o erário, a cessário para se efetuar licitaÇão pública internacional
autarquia negociou com a agência licitada por parte da Comissão Intemiinisterial designada para
a redução do percentual a que a mesma viabilizar o Pavilhão do Brasil na Expo-Hannover 2000 -
faria jus pelos serviços que está prestao- que se realizará de junho a outubro na Alemanha - o Mi-
do, tendo acordado o valor de 1,5% ( hum nistério de Esporte eTurismo designou a Embraturcomo
e meio por cento ), quando pelo contrato agnte executor de parte das decisões tomadas sobre o
na forma da cláusula oitava, .item 8.1.3 o evento, que é a última Exposição Universal do Milênio.
percentual seria 4% ( quatro por cento ), 2 - Tal fato visava assegurar a participação brasi-
implicando dessa forma em uma redução leira num espaço de 2000 rn2, que custou dois milhões
de custos substancial. de marcos (cerca de dois miíhões de reais) e que já ha-

Assim, à vista desses fatos que leva- viam sido pagos pelo nosso Ministério de Relações
ram a Embratur a ser a responsável pela Exteriores. Também o projeto de autoria da cenógrafa
realização da Expo 2000, ficando sem a Bia Lessa no valorde R$ 598.000,00, já havia sido pago
possibilidade de realizar o devido procedi- através de convenio celebrado entre o Ministério de
mento licitat6rio pela completa falta de tem- Esporte e Turismo e a Fumpar do Estado do Paraná.
po, a que não deu causa, já que atribuível 3 - Além disso, trátava-se de evitar uma injusti-
exclusivamente à Coordenação da Expo ficável ausência do Brasil no evento maior já organi-
2000, nada macula as decisões tomadas zado pela Alemanha, nosso maior parceiro comerci-

o voltadas para a salvaguarda dos interesses ai da Europa, que foi responsável em 1999 pela mo-
do pafs e à não lesão da sua imagem, o vimentação dá US$15,4 bilhões em nossa balança
que possibilitaria inclusive, nos termos do comercial.
art. 24, IV da Lei 8.666/93, até a contrata- 4 - Consideramos, também, o fato de que são
ção emergencial, face à iminência de efeti- os alemães o terceiro maior fluxo de turistas estran-
vo risco real e conseqüente prejufzo que foi geiros para o Brasil, sendo que no ano passado
evitado. 320.000 deles nos visitaram, gerando divisas acima

À Presidência, de US$500 milhões. Uma participação correta e digna
Brasflia, 23 de maio de 2000. do Brasil na Expo, que será visitada por mais de'45
Júlio Cesar Barbosa Melo milhões de pessoas e terá a presença de 156 países,
Procurador-Geral no mínimo nos a~segurará a vinda de màis 150.000

turistas daquele país até 2002, gerando-nós uma"re-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre ceita extra de divisas de US$210 milhões, novos em-

Deputado, estamos em processo de votação. Peço pregos, etc. Durante a Expo, estão previstos três
a V.Exa. que conclua. . .. "work-shops" que serão realizados pela Embratur e

O SR. HERCULANO ANGHINETTI - Pois por diversos Estados brasileiros, de forma a colocar
não, Sr. Presidente. Além da nota técnica referida, nossos produtos turísticos nas prateleiras das gràn-
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des operadoras turísticas alemãs (Tui, Neckerman,
Dertour dentre outras...) que, durante a "International
Tourism Bourse" de Berlin, sinalizaram ser este ano
um ótimo momento de "venda" do destino Brasil na
quele grande mercado emissor.

5 - Em fevereiro deste ano, sendo impossível rea
lizar em tempo hábil qualquer licitação internacional, o
Ministério do Esporte e Turismo entendeu ser necessá
ria a celebração de um convênio com a Embratur,que
por ser autarquia subordinada,não podia recusar.

6 - Antes de se adotar a Agencia de Publicidadé
licitada como instrumento para viabilizar a participa
ção brasileira em Hannover, e de forma a esgotar to
dos os recursos legais, foi ainda estudada a possibili
dade de utilização do convênio existente com a
FENACTUR - Federaç,ão Nacional de Turismo para
organizar feirás e eventos, mas esta, embora inicial
mente tenha aceito a incumbência, declinou do convi
te alegando a complexidade do evento. A Comissão
Interministerial responsável já havia então escolhido
o projeto a ser executado e recebi~o três orçamentos.

7 - A Agência de Publicidade -a Artplanl. Prime
foi licitada em outubro do ano passado para desenvol
ver várias ações promocionais no exterior, estando
especificamente incluído no objeto do seu contrato,
"a...organização de exposições, eventos (work-shops.
road shows)..... Importante salientar que embora na
época não se pensasse em Expo-Hannover ( por não
ser uma exposição só de turismo, constante de nosso
calendário internacional convencional) as áreas téc
nicas da Embratur inseriram a questão de organizar
feiras,exposições e eventos no edital, pensando em
solucionar antigo problema legal que freqüentemente
impedia uma maior presença brasileira competitiva
no cenário internacional. Também convém relembrar
que a licitação foi realizada em duas etapas com a
participação de dezenas de agencias, sendo que a
primeira era para escolher a melhor proposta técnica,
e a segunda o menor preço e melhores condições.
Quem vencesse a primeira, só ganharia a licitação se
aceitasse as condições financeiras propostas pela
vencedora da segunda etapa. Foi assim com a
Artplan/Prime, que venceu na melhor técnica, mas
que para ganhar, teve que aceitar as condições de
menor preço vencida pela agencia DM9. A atual ges
tão esgotou todos os prazos e deu todo o amparo da
lei, para que os perdedores ou descontentes eventua
is se manifestassem, o que não ocorreu.

8- Diante do fato de que o Brasil tinha a obrigação
contratual com os organizadores da Expo de iniciar as
oblas de construção de seu pavilhão de 3002 fTl2, até lo.

de abril de 2000, foram ouvidos a Procuradoria Geral da
Embratur, aChefia da Auditoria Interna, a ConsultoriaJu
ridica e o Secretário - Executivo do Ministério do Espor
te e Turismo que opinaram favoravelmente à utilização
da Artplan Prime. Existe nos autos até mesmo parecer
do ProcuradorGeral da autarquia ,que aborda o artigo 24
da lei 8666, que versa sobre dispensa de licitação em si
tuação emergencial...Desta fonna, decidimos solicitarno
dia 22 de março de 2000, que a ArtplanlPrime viabilizas
se a montagem, desmontagem e gestão do Pavilhão
brasileiro durante cinco meses, devendo esse pavilhão
estar pronto até o dia Ide junho de 2000, evitando-se um
mal maior para a imagem do País. Não houve qualquer
interferência política para que isto ocorresse, nem foi de
tenninante avontade da ArtplanlPrime, a qual, no primei
ro instante, chegou até a relutar em aceitara contratação
por não ter participado desde o início do processo.

9- Foi também solicitado à ArtplanlPrime que c0

laborasse com a situação emergencial e diminuísse a
sua comi:3são contratualmente fixada de 4%, tendo esta
atendido à solicitação da Embratur, reduzindo-a para
1,5%.Assumiu a agência a execução do projeto aprova
do pela Comissão, de autoria da cenógrafa Bia Lessa,
bem como a proposta de menor preço apresentada
pela empresa PerichlEvidencia, com experiência nessa
área e avalizada também pelo Comissário Geral da
Expo -Ministro Cesário Melantônio- tendo a Artplan,
ainda, como medida de cautela, nos informado que ha
via solicitado mais um orçamento. A Planilha com o va
Iar dos recursos repassados pelo Ministério do Esporte
e Turismo para autorizar a participação da Embratur no
projeto foi encaminhada, na forma da lei, para a Secre
taria de Comunicação da Presidência da República que
a aprovou, sendo dada então a ordem de serviço.

10- Os recursos destinados pela Comissão auto
rizados erepassados para aEmbraturforam no valor de
R$14.100.ooo,00 (quatorze milhões e cem mil reais)
sendo que foram pagos até esta data R$11.619.000,00
(onze milhões seiscentos e dezenove mil reais). Ne
nhum outro recurso existe previsto hoje no orçamento
que exceda este valor, e nem ordem de serviço.

11 - A Embratur, buscando dar total transparên
cia ao processo, no dia 19 de maio p. passado enca
minhou ao Tribunal de Contas da União e ao Ministé
rio Público Federal, ofícios solicitando a possibilidade
de acompanhamento imediato das ações que estão
.sendoimplementadas por ela e seus fornecedores de
serviços, relativas à Expo Hannover 2000.

c, . '

O processo 58400.000939/00-33 instruído por to-
dos os documentos, er'Q que estão relatadas todas as
difiquldades, a. complexidade da Expo e ,a qualidade
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buscada no projeto - cuja relevância merece maior re
flexão daqueles que pensam tratar-se apenas de um
estande - está à disposição de qualquer cidadão inte
ressado, tendo sido determinado pela Presidência des
ta autarquia, que seja suspenso o desembolso dos re
cursos restantes até que todas as dúvidas e questiona
mentos legais sejam devidamente esclarecidos.

BrasrJia,29 de maio de 2000
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _

Apresentação de proposições

Os ~rs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAMPROPOSIÇÕES OSSENHORES:
LUCIANO PIZZATTO - Projeto de lei que dispõe

sobre a entrega de correspondências e objetos, pela
empresa concessionária de serviços de correios, aps
sábados e domingos

LUCIANO PIZZATTO E OUTROS - Projeto de
lei complementar que altera a Lei Complementar n2

101, de 2000, para dispor sobre a realização de ope
rações de crédito entre os entes da Federação.

GUSTAVO FRUET - Indicação ao Sr. Ministro
dos Transportes de desenvolvimento de estudos para
implantar o denominado contorno ferroviário dà Curi
tiba, .Estado do Paraná, e retirar o tráfego de trens de
carga em área urbana.

MARISA SERRANO - Projeto de lei comple
mentar que acrescenta dispositivo à Lei Complemen
tar nll 79, de 1994.

ROBERTO PESSOA - Projeto de lei que alte
ra a Lei n9 3.820, de 1960, que dispõe sobre a cria
ção do Conselho Federal e dos Conselhos Regiona
is de Farmácia, com redação dada pela Lei nll

9.120, de 1995.
AIRTON CASCÁVEL - Projeto de decreto legis

lativo que dispõe sobre a realização de plebiscito para
a criação do Território Federal do Tapajós.

Projeto de decreto legislativo que dispõe sobre
a realização de plebiscito para a criação do Território
Federal do Solimões.

Projeto de decreto legislativo que dispõe sobre
a-realização de plebiscito para.a criação do Território .
Federal do Rio Negro.

RUBENS BUENO -Indicação ao Sr. Ministro da
Agricultura e do Abastecimento de retomada das
aquisições de farinha de mandioca.

Indicação ao Sr. Ministro da Educação de me
lhor atendimento no processo de distribuição e re
messa dos livros didáticos às escolas públicas de

Campo Mourão, Estado do Paraná, no âmbito do Pro
grama Nacional do Livro Didático - PNLD.

VALDECI OLIVEIRA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o aumento
dos crimes financeiros relativos ao crédito rural prati
cados no País entre 1995 e 2000.

Projeto de lei que altera o dispositivo da Lei nll

7.210, de 1984, que institui a Lei de Execução Penal.
Projeto de lei que altera o Decreto-Lei n2 5.452, de

1943, que institui aConsolidação das Leis do Trabalho.
Projeto de lei que revoga o inciso V e o parágra-

fo único do art. 49 e a alínea "e", inciso.L1, do art. 82 da .. ,
Lei n9 9.250, de 1995.

Projeto de lei que altera o Decreto-Lei n2 7.661,
de 1945 (Lei de Falências), e dá outras providências.

VALDECI OLIVEIRA E dUTROS - Requerimen
to de informações ao Sr. Ministro das Comunicações
sobre as rádios consideradas ilegais por aquele Minis
tério, fechadas no Estado do Rio Grande do Sul, no
período dEo/1996 a 2000, bem como o valor das diárias
pagas pela ANATEL aos agentes que trabalharam no
fechamento desses veículos de comunicação.

VIVALDO BARBOSA - Projeto de lei que revo
ga a Lei nll 7.170, de 1983, que dispõe sobre segu
rança nacional e demais disposições em contrário: .

ALEX CÀNZIANI E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao § 111

do art. 182. .
L1NCOLN PORTELA - Projeto de lei que altera

a Lei n2 9.250/96, para incluir as despesas com pedá
gio em rodovias no rol de deduções da base de cálcu
lo do imposto sobre a renda das pessoas físicas.

WALDOMIRO FIORAVANTE - Projeto de lei
que dispõe sobre a utilização do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS no pagamento das
mensalidades do Crédito Educativo e dá outras provi
dências.

RUBEM MEDINA - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia sobre
a atual situação operacional da FINEP - Financia
dora de Estudos e Projetos, empresa pertencente
ao Ministério da Ciênêia e Tecnologia.
. IÉDIO ROSA EOUTROS - Proposta de emenda à
Constituição que altera a redação do inciso" do art. 29.

MEDEIROS - Projeto de lei que dispõe sobre
o salário mínimo de 177 reais a vigorar a partir de 111

de janeiro de 2001 e os benefícios da Previdência
Social reajustados em 17,22%.
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Projeto de lei que dispõe sobre o salário mínimo
de 177 reais a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2001
e os benefícios da Previdência Social pagos com
base nesse valor.

CLEMENTINO COELHO - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Integração Nacional so
bre créditos orçamentários destinados à Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF.,

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior refe
rentes a operações d~_empréstimos e participações
acionárias das empresas nacionais e estrangeiras re
alizadas pelo sistema BNDES/BNDESPAR nos pro
cessos de privatização.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior so
bre a participação do B~DES na reestruturação acio
nária das empresas Companhia Siderúrgica Nacional
- CSN e Companhia Vale do Rio Doce.

LAURA CARNEIRO - Projeto de lei que dispõe
sobre o Dia do Profissional de Educação Física.

JOSÉ DIRCEU E OUTROS - Projeto de decreto
legislativo que determina a realização de plebiscito para
que a população decida sobre a dívida externa e manu
tenção dos Acordos Internacionais entre o Governo bra
sileiro e o Fundo Monetário Internacional - FMI.

WALTER PINHEIRO - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de retirada de
tramitação do Requerimento nº 2.232, de 2000, de
autoria do requerente.

CUNHA BUENO - Requerimento ao Sr. P.resh
dente d~ çªr:n~rados- Deputados-detramitação con
junta do Projeto de Lei nº 3.156, de 2000, de autoria
do Poder Executivo, e do Projeto de Lei nº 3.997, de
1997, de autoria do requerente, ambos sobre produ
tos fumígenos.

VI- ENCERRAMENTO

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Compa
recem mais os Srs.:

RORAIMA
Alceste Almeida
Francisco Rodrigues

Preeentes de Ror"ma : 2

AMAPÁ
Fátima Pelaes
Preeentes de AmapA : 1

PARÁ

Babá
P.....ntes de Pw6 : 1

RONDONIA

Agnaldo Muniz
Marinha Raupp
Pntaentes de Rondonla ; 2

TOCANTINS

Paulo Mourao
Udson Bandeira

Preeente8 de Tocantlna : 2

MARANHAo
Antonio Joaquim AraIlJo
Joao Castelo
Paulo Marinho
Roberto Rocha
Sebastião Madeira
Preaentea de MaranhAo : 5

cEARÁ

Pinheiro Landim
Presentes de C_ré : 1

PlAul-
Paes Landim
P .....ntea de Plauf : 1

l'artldo

PMOB
PFL

I:)SDB

PT

PPS
PSOB

PSOB
j,::IMOB

l::lpB
PSOB
PFL
PSOB
PSOB

PMOB

PFL

Bloco

PMOBIPST/PTN

PSOB/PTB

PSOBIPTB

PSOB/PTB
. PMDB/PST/PTN

PSOBIPTB

PSOB/PTB
PSOBIPTB

PMDB/PST/PTN
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Partido Bloco
RIO GRANDE DO NORTE

Betlnho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMOB PMDB/PSTIPTN
M~cloSá PMOB PMDBIPSTIPTN
Preeentes de RlD Gl1Inde do No'" : 3

PARAIBA

OamlAo Fellciano PMDB PMOBIPST/PTN
Domiciano Cabral PMDB PMOBIPSTIPTN
Efraim Morais PFL
José Luiz Clerot PMDB PMOBIPST/PTN
Wilson Braga PFL
P......de Pnu : 5

PERNAMBUCO

Joel De HoUanda PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatlel Carvalho PMOB PMDBIPSTIPTN
P.....n... de p......muco : I

ALAGOAS

Joio Caldas PL PUPSL
Luiz Dantas PST PMDBlPSTIPTN
Olavo Calheiros PhllDB PMOBIPSTIPTN
P......de Alagou : 3

BAHIA

FranclstOnlo Pinto PMOB PMDBIPSTIPTN
Haroldo Lima PCdoB PSBlPCDOB
JairoAzi PFL
Joio Almeida PSOB PSOBIPTB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
Walter Pinheiro PT
P~" d. BIIII. : 7

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOB PSDBIPTB
Glycon Terra Pinto PIVlDB PMOBlPST/PTN
Herculano Anghinettl PPB
João Magalhães PMOB PMOB/PSTIPTN
OdelmoLelo PPB
Romel Anlzio PPB
lalre Rezende PMDB PMDBIPST/PTN
P.....n..de Minas Geral8 : 7

RIO DE JANEIRO

Bispo Rodrigues PL PUPSL
Or. Heleno PSDB PSDBlPTB
Eduardo Paes PTB PSDB/PTB
Eurico Miranda PPB
Jandira Feghali PCdoS PSBlPCOOB
Laura Camelro PFL

Pmenta d. RIo d. Janeiro : 6
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SJOPAULO

Aldo Rebelo
Celso Russomanno
Cunha Bueno
Joio Herrmann Neto
José Machado
Marcos Cintra
Milton Monti
Nelson Marquezelli
Paulo Lima
Robson Tuma
Salvador Zimbaldi
Teima de Souza
Valdemar Costa Neto

P..-ntea de 810 Paulo : 13
DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Pedro Celso
Preaentea de Distrito Federal : 4
GOlÃs

Barbosa Neto
Nair Xavier Lobo
Pedro Canedo
Ronaldo Caiado
Vllmár Rocha
P....ntea de Goiás : 5

MATO GROSSO DO SUL,

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PCdoS
PPB
PPB
PPS
PT
PL
PMOB
PTB
PMOB
PFL
PSOS
PT
PL

PCdoB
PMOB
PT
PT

PMOB
PMOB
PSOB
PFL

_PFL

Sexta·feira 2 29.5.51

Bloco

PSB/PCOOB

PUPSL
PMOB/PSTIPTN
PSOB/PTB
PMOBlPSTIPTN

PSOBlPTB

PUPSL

PSB/PCOOS
PMOB/PSTIPTN

PMOBIPST/PTN
PMOB/PSTIPTN
PSOBIPTB

Pedro Pedrossian
P.....ntes de Mato Grosso do Sul : 1

PARANÁ

Hermes Parcianello
P.....ntea de Paraná : 1

SANTA CATARINA

Gervésio Silva
José Carlos Vieira
Luci Cholnackl
Paulo Gouvêa
Serafim Venzon
P.....ntes de Santa Catarina : 5

RIO GRANDE DO SUL

E~erGroS81
Germano Rlgotto
Luis Cartoa Helnze
Luiz Mainardi
MarcoaRollm
Nelsqn Proença
Pompeo de Mattos
Synval Guazzelli
Waldomlro Fioravante

P...ntaa de RIo Grande do Sul : 9

PFL

PMOB

PFL
PFL
PT
PFL
POT

Partido

PT
PMOB,
PPB
PT
PT
r.:lMOB
POT
PMOB
PT

PMOB/PST/PTN

Bloco

PMOBIPSTIPTN

PMOB/PSTIPTN

PMOB/PSTIPTN
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Partido Bloco·
RORAIMA

Salomão Cruz PPB

Total de Ausentes: 1
PARA
Deusdeth Pantoja PFL

José Priante PMDB PMDB/PSTIPTN

Nlcias Ribeiro PSDB PSDB/PTB

Valdir Ganzer PT

Total de Ausertes: 4
AMAZONAS

Arthur Virgllio PSOB PSOBIPTB

Francisco Garcia PFl

Total de Ausentes: 2
RONDONIA

Confúclo Moura PMDB PMDB/PST/PTN

Expedito Júnior PFl

Oscar Andrade PFl

Total de Ausentes: 3
MARANHÃO

Francisco Coelho PFL

Mauro Fecury PFl

Remi Trinta PST PMDBIPSTIPTN

Total de Ausentes: 3
CEARÁ

Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB

José linhares PPB

Léo A1cantara PSDB PSDB/PTB

Rommel Feij6 PSDB PSDB/PTB

Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 5
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PIAU(
Partido Bloco

Ciro Nogueira PFL

Heréclito Fortes PFL

MussaOemes PFL
Total de Ausent.. : 3
RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO
Jo!oColaço PMDB PMDB/PST/PTN

Joaquim Francisco PFL

José Chaves PMDB PMDBIPST/PTN

José Mendonça Bezerra PFL

José Ml1cio Monteiro PFL

Luciano Blvar PSL- PIdPSL

Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 7
SERGIPE
Adelson RIbeiro PSC

Cleonâncio Fonseca PPB

Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN

Total de Auaem.. : 3
BAHIA
Claudio Cajado PFL

Geddel Vieira Lima PMDB PMDB/PST/PTN

Jaques Wagner PT

José Lourenço PFL

José Rocha PFL

Nelson Pellegrlno PT

Pedro lrujo PMDB PMDBIPSTIPTN

Regina/do Germano PFL

Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 9
MINAS GERAIS

Cabo Jl1lio PL PUPSL

Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB

Edmar Moreira PPB

Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN

Jaime Martins PFL

Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN

Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN

Narclo Rodrigues PSDB PSDBIPTB
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Partido. Bloco
MINAS GERAIS

Nllmérlo Miranda PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB PSDBIPTB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Walfrldo Mares Guia PTB PSDBIPTB
Zezé Perrelta PFL
Total da Ausentes: 14
ESprRITO SANTO

Nilton Baiano PPB

R1taC8mata PMDB PMDBlPSTIPTN .
Total da Ausentes: 2
RIO DE JANEIRO
A1clone Athayde ppe
Alexandre Cardoso PSB PSBlPCDOB
EberSllva PDT

Jair Bolsonaro ppa
Joio Mendes PMDB PMDBJPSTIPTN
Jorge Wilson PMDB PMDBlPSTIPTN

José Carlos Coutinho PFL

Mattos Nascimento PST PMDBlPSTIPTN

Milton Temer PT

Miriam Reld POT
Roberto Jefferson PTB PSOBIPTB .

Total di Ausentes: 11
SAOPAULO

AryKara PPB

CelsoGlgUo PTB PSDBlPTB

Delfim Netto PPB

Jair Meneguelll PT.

José de Abreu PTN PMDBlPSTjpTN

Lamartlne Poselta PMDB PMOBIPSTIPTN

Maluly Netto PFL

Marcelo Barbierl PMOB PMOBJPSTIPTN

Ricardo Berzolnl PT

Total de Ausentei: 9
MATO GROSSO

Ce/cita Pinheiro PFL

Llno Rossi PSOB PSOBIPTB

OSvaldo Sobrinho PTB PSDBlPTB

Pedro Henry PSDB PSDBIPTB



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29555

Partido Bloco
MATO GROSSO
Rlcarte de Freitas PSDB PSDBlPTB
Wellnton Fagundes PSDB PSOBIPTB
Total de Ausentes: 8
DISlRITO FEDERAL
Wigberto Tartuce PPB
Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Geovan Freitas PMOS PMDB/PSTIPTN
Jovalr Arantes PSDB PSOBlPTB
Lldla Qulnan PSDB PSDBJPTB
LOclaVênia PSDB PSDB/PTB
Luiz Blttencourt PMD8 PMOBJPSTIPTN
Pedro Chaves PMOB PMOBIPSTIPTN
Roberto Balestra PPB
Total di Ausentes: 7
MATO GROSSO'DO SUL

Marçal Filho PMOEl PMOBJPSTIPTN

Nelson Trad PTB PSOBIPTB
Total. Aus.ntes: 2
pMANA
Abelardo Luplon PFL
Max Rosenmann PSDB PSDBIPTB

Rafael Greca PFL

Santos Filho PFL

Wemer Wanderer PFL
Total de Ausentes: 5
SANTA CATARINA

Joio Matos -. PMDE PMDBJPSTIPTN

Pedro Blttencàurt PFL

Raimundo Colombo PFL

Vicente Caropr'esó PSOB PSOBIPTB

Total da Ausentes: 4
RIO GRANDE DO SUL
Augusto Nardes PPB

Cezar Schlnner.. PMOB PMOB/PSTIPTN. ,' .... -

Osvaldo,Blolchl ' PMOB PMDBJPSTIPTN

Total de:'Ausertes: 3
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro a
sessão, convocando outra para amanhã, sexta-feira,
dia 2, às 9 horas.

Junho de 2000

AVISOS
PROPOSIÇOES EM FA.SE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS ou RECURSOS

I- EMENDAS

1.1 PROJETOS DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nl! 177/89)

N° 3.126100 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza o
Poder Executivo a Instituir a Fundação Universidade
Federal do Tocantins.
Prazo de tramitação na Camara dos Deputados
(art. 64. § 1° da Constituição Federal): 13-08-00
DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-06-00

N° 3.156/00 (PODER EXECUTIVO) - Dá nova
redação a dispositivos da Lei nl! 9.294, de 15 de julho
de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumfgenos, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrrcolas.
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1° da Constituição Federal): 16-08-00
DECURSO: 1& SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-00

11- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSNA DE
COMISSÃO (M 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 68, §1 11) _

INTERPOSIÇAO DE RECURSO:
(art. 58, §311 combinado com art.132, §21!)

1.1 COM PARECERES FA.VORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

NO 372-AJ99 (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATlCA) - Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Concelçuense de
Radiodifusão a executar serviço de
radiodifusão comunitária. na localidade de
Conceição de Ipanema, Estado de Minas

, Gerais.
DECURSO: SI SESSÃO
ÚLT\MA SESSÃO: 0&-06-Q0

N° 378-Al99 (COMISSÃO DE CI~~CIA E
TECNOLOG' CO! \lICAÇAO E
INFORMATICÁ) - Aprolfa o ato que autoriza
a Associação Beneficente e Cultural
Comunitária de Carmo do Paranalba a

executar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Carmo do Paranafba,
Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-06-00

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO.
CONTRARlOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

NO 4.304193 (MAX ROSENMANN) - Dá nova
redação à allnea 'T, do artigo 27, da Lei ni

4.886, de 09 de dezembro de 1965, que
Mregula as atividades dos represett.antes
comerciais autônomos".

DECURSO:1~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08·06·00

N° 3.022197 (S1LAS BRASILEIRO) - Obriga os
estabelecimentos de ensino fundamental
públicos e privados a manterem armários
para a guarda de material dldático-escolar
dos alunos de até doze anos de Idade, e dá
outras providências.

DECURSO: 11 SESSÃO
llLTlMA SESSÃO: 08-06-00

N° 3.584197 (AROLDO CEDRAZ) - Dispõe sobre a
suspensao do pagamento dos débitos das
PrefeitUras Municipais junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
no caso de munlcfpios atingIdos por seca ou
enchente. •

DECURSO: 11 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-00

NO 3.861197 (MÁRIO NEGROMONTE) - Acrescenta
parágtafo ao art. 111 da leI nll 8.631, de 4 de
março de 1993, que dispõe sobre a fixação
dos nfveis das tarifas para Q serviço público
de energia eléJrica e dá outras providências.

DECURSO: 11 SESSAO
llLTlMA SESSÃO: 08-06-00

ND 4.366198 (HERMES PARCIANELLO)
Acrescenta o parágrafo~ ao artigo 38 da Lei
nll 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelecendo remuneração às emissoras de
radiodifuslo sonora que transmitem o
programa pflclal dos Poderes da Repllbllca.

DECURSO: 11 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06.()()

N° 696199 (ENIO BACCI) - Autoriza pessoas. a
partir dos 35 anos de idade, que tenham
cursado pelo menos um ano do 2lI grau, a
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prestarem exames vestibulares e dá outras
providências.

DECURSO:-1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-00

N° 1.572199 (PEDRO FERNANDES) - Dá nova
redação ao inciso 11 do art. 44 da Lei ne

9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
permitir que estudantes do ensino médio
possam participar de processo seletivo para
ingresso em Instituição de Ensino Superior, e
dá outras providências.

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: DS..06-00

N° 2.052199 (FRANSC1SrÔNlO PINTO ) - Dispõe
sobre a marcação e a rotulagem dos
produtos brasileiros destinados à exponação.

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: OS..06-00

N° 2.126/99 (ROLAND LAVIGNE} -Institui a data de
16 de março como o "Dia Nacional da
Reflexão Política".

DECURSO:1ªSESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06"00

N° 2.293/00 (SENADO FEDERAL.) - Acrescenta § 6e

ao art. 26 da Lei nQ 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que "estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional", incluindo o
ensino da Introdução à Comunicação de
Massa no currículo dos ensinos fundamental
e médio.

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-00
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RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE JUNHO

02

05

06

07

08

ea·feira

41·feira

sa·feira

·-10:00 Sérgio Novais
10:25 Paulo Mourão
10:50 Gessiva'do 'saias
11 :15 Juquinha
11:40 Miriam Reid
12:05 Jaime Martins
12:30 Pinheiro Landim
12:55 Lavoisier Maia
13:20 Cezar Schirmer
15:00 Airton Roveda
15:25 Neutan Lima
15:50 Marisa Serrano
16:15 João Caldas
16:40 Aroldo Cedraz
17:05 Alberto Goldman
17:30 Lino Rossi
17:55 Chiquinho Feitosa
18:20 Severino Cavalcanti
15:00 Gustavo Fruet
15:25 Márcio Matos
15:00 Wilson Santos
15:25 Antonio Palocei
15:00 Antonio Joaquim Araújo
15:25 Manoel Castro
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09 6l1.feira 10:00 Ronaldo Vasconcellos 17:55 Valdir Ganzer
10:25 Salvador Zimbaldi 18:20 Aloizio Mercadante
10:50 Narcio Rodrigues 20 3a.felra 15:00 SUas Câmara
11 :15 Antônio do Valle 15:25 José Aleksandro
11 :40 Carlos Dunga 21 4l1.felra 15:00 Roberto Rocha
12:05 Nilton Capixaba 15:25 Nilo Coelho
12:30 Haroldo Lima 23 61.feira 10:00 Rainel Barbosa
12:55 Aldir Cabral 10:25 Rubens Bueno
13:20 Anivaldo Vale 10:50 Vanessa Grazziotln

12 2l1.feira 15:00 Danilo de Castro 11 :15 Evandro Milhomen
15:25 Confúcio Moura 11:40 Vittorio MedioJi
15:50 Custódio Mattos 12:05 Coriolano Sales
16:15 Pauderney Avelino 12:30 Agnaldo Muniz
16:40 Dr. Hélio 12:55 Sérgio Reis
17:05 Gastão Vieira 13:20 Wellington Dias
17:30 Arthur Virgflio 26 2'- feira 15:00 Amon Bezerra
17:55 Jandira Feghali 15:25 Veda Crusius
18:20 Nelson Marguezelli 15:50 Ronaldo Cezar Coelho

13 3a-feira 15:00 Eliseu Moura 16:15 Osvaldo Sobrinho
15:25 Arolde de Oliveira 16:40 Themrstocles Sampaio

14 4a.feira 15:00 Edinho Bez 17:05 Antonio Kandir
15:25 Julio Semeghini 17:30 José Thomaz Nonô

15 5a feira 15:00 Luiz Fernando 17:55 Fátima Pelaes
15:25 Moroni Torgan 18:20 Nilson Mourão

16 ea feira 10:00 Alexandre Santos 27 3".feira 15:00 José Carlos Elias
10:25 Sérgio Miranda 15:25 Félix Mendonça
10:50 Paulo Mourão 28 4a.feira 15:00 Nilton Baiano
11:15 Aníbal Gomes 15:25 Gerson Peres
11 :40 Júlio Redecker 29 SI·feira 15:00 Jorge Bittar
12:05 Airton Dipp 15:25 Oscar Andrade
12:30 Nair Xavier Lobo _ªO &8·feira 10:00 Dr. Rosinha
12:55 Sebastião Madeira 10:25 Lamartine PoseUa
13:20 Darci Coelho 10:50 Udson Band~)ra '

19 28• feira 15:00 Eduardo Seabra 11:15 Mauro Benev'~es
15:25 Paulo Octávio 11 :40 Eduardo Campos
15:50 Inácio Arruda 12:05 Badu Picanço
16:15 Lúcia Vânia 12:30 José Cal10s Vieira
16:40 Pedro Fernandes 12:55 Alceste Almeida
17:05 Pedro Celso 13:20 B.Sá
17:30 Almir Sá
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I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 05/06/00)

Substitutivo (art.119, 11 e § 1°)

A PROPOSlçAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N!! 2.575100 - do Sr. Fernando
Marroni - que "dispõe sobre a regulamentação da
atividade pesqueira no Estuário da lagoa dos Patos e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E,

INFORMATICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a Sessão
Última :Sessão: 08/06/00

Pl:"Ojetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N!! 1.826/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa • Cjue "modifica o Decreto-Lei nl! 236, de 28 de
fevereiro de 1967, que 'complementa e modifica a Lei nll

4.117, de 27 de agosto de 1962', estabelecendo
horários especlficos para a veiculação de programas
educativos" .
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL

PROJETO DE LEI N!! 2.601/00 - do Sr. Evilásio Farias
que "proíbe a divulgação e cessão de pados e o envio
de material de cunho comercial nos casos que
especifica".
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI

PROJETO DE LEI Nº 2.647100 - do Sr. íris Simões - que
"dispõe sobre a gratuidade das consultas, por telefone,
sobre as taiifas do serviço de telefonia, móvel ou fixo".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON

.,
PROJETO DE LEI Nl! 2.750/00 - do Sr. Alberto Fraga 
que ·unifica os códigos telefônicos de acesso aos
serviços de emergência, e dâ outras providências·.
RELATOR: DeptltadoWALTER PINHEIRO

.PRc5JETO DE LEI N!! 2.765/00 - do Sr. Sérgio Barcellos
- que "dispõe sobre a adoção de mecanismos de
segurança para declaração de imposto de renda por
meio da Internet".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS'ALELUIA
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PROJETO DE LEI Na 2.785/00 • da Sra. Eslher Grossi 
que "dispõe sobre percentual mínimo de execução de
músicas nacionais pelas emissoras de rádio".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO

PROJETO DE LEI Nl! 2.805/00 • do Sr. Uncoln Portela 
que "determina a proibição do uso de aparelhos
celulares em templos religiosos, teatros e cinemas".
RELATOR: Deputado FRANC\STONIO PINTO

COMISSÃO DE CONSTlnJlÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 05/06/00)

PROJETO DE LEI Ne 488/99 - do Senhor Enio Bacci •
que "dá ao revelo direito de ser intimado pessoalmente
da sentença e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI NlI 489/99 • do Senhor Enio Bacci •
que "fixa prazo para citação por edital em 60 (sessenta)
dias e dá outras PJ'9vidências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI NI! 2.833197 - da Senhora Udia
Quinan - que "dispõe sobre a obrigatoriedade .dos
hospitais públicos e privados disporem de capelanla".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso: 48 Sessão
Última Sessão: 05/06/00

Projetos de Lei (art. 119, I )
Projetos de Lei (art. 119, I)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito: . A - Da Análise da C~nstitucionalidade,

Juridicidade e Mérito:

Substitutivos (art. 119, 11 e § 10)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI NR 2.654196 • do Sr. Agnelo Queiroz·
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de constar o prazo
de validade nas certidões expedidas pela Administração
PúbOca Federal".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Na 3.173-8197 - do Senado Federal
(PLS 22Ige) - que "dispõe sobre os documentos
produzidos e os arquivados em meio eletrônico e dá
outras providências". (Apensado o PL na 1.806199)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

Su~tutivos (ar.t.119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI Nll 2.510/00 - do Senhor Alberto
Fraga - que "dispõe sobre a sede das Confederações
Desportivas amadoras e profISSionais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI NR 2.107-A/99 - do Senhor Alberto
Mourã9 : que "modifica o inciso VIII do artigo 231 da Lei
n° 9.,51)3/97, para prever como penalidade a apreensão
do "velculo". (Apensados os PLs nlls 2.339/00 e
2451/00)
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

B - Da Anjyse da Constitucionalidade e
Juridicid'Jde {art. 54, I): PROJETO DE LEI Na 1.714-A196 - do Sr. Luciano Zica 

que "õlSpóe sobre a obrigatoriedade de realização de
exames de identificação de hemoglobinopatias nas
maternidades e estabelecimentos congêneres e dá
outras providências"•
(Apensados os PLs nlls 1.731/98 e 1.775196)
RELATOR: Deputado MARCa0 DÉDA

PROJETO DE LEI NI! 2.798-8197 - do Sr. Valdecl
Oliveira • que "dispõe sobre o uso do Bromato de
Potássio na farinha e nos produtos de panificação".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Na 1.920/99 - do Senado Federal
(PLS 482199) - que "altera o art. 10 da lei nll 9.504, de
30 de setembro de 1997. ampliando o número máximo
de candidaturas passlveis de registro pelos partidos
poIlticos_nas eleições, legislativas em todos os nlveis da
Federaçao·. (Apensados os Pis nIls 1.321/99 e
1.752/99) .
RELATOR:.Deputado VILMAR ROCHA
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COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3·Sessjo
Última Sess.o: 06106100

Substitutlvoa (art. 119,11 e § 10)

AS PROPOS/çOeS ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NR 675199 - do Sr. Glovannl Cluelroz
- que "cria Area de Preservação Temporária - AP,--.
(Apensado: PL. na 1.578199)
RELATOR: Deputado FERNANDO GABElRA

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISOS

PROPOSIÇAO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (I SESSÕES)

Decurso: 5·Sessão'
(Jltlma S"'o: 02/08100

ProjetD de LeI (arL 118, 1e § 1°)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 10)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nll 2.491/00 - do Sr. Léo Alcântara 
que "dispõe sobre a aplicação de parcela do lucro
líquido das empresas em projetos ambientais-
REl.ATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA.

DecursO: 4a sessão
Oltima sessão: 05/06/00-

Projetos de Lei (art. 119. I. § 10)

PROJETO DE LEI N2 4.290-AJ98'·. do Sr. VIC Pires
Franco - que "dlspõe sobre a criação da Zona Franca de
Santarém. no Pará-. . .
REl.ATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

PROJETO DE LEI NR 1.484-A199 - do Sr. Átila Uns 
que "cria érea de livre comércio no Municrplo de
Parinllns, roo Estado' do' Amazonas e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado JU~~DIL JUA~EZ

COMISSÃO DE ,FINANÇt\S E
TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES . '..~' . FASE Ó~
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)'

. .' " \ t .

Substitutivos (art.119, n. § 1°) ,

Decurso: 4a Sessão ." .'
, (. I •

Ultima Sessão: 05l0BlO() ,
, ."1" ~ " ."

PROJETO DE LEI NlI2.217199 - do Sr. Aldo Rebelo - A PROPOS/çAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA
altera o art. 40 da lei nO 8.788, de 19 de dezembro de EMENDAS APRESENTADAS' POR MEMBROS DESTA
1979, e dá outras providênclas. COMISSAO
RELATOR: Deputado RUBENS FURLAN

COMISSÃO DE ECONOMIA, ,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE' DE
RECEBIMENTO ~E EMENDAS (I SESSÕ~)

~urso:1·sessão

(Jltlma sessão: 0"06100

A - Da Análise da Adequação Financeira' e
Orçamentrária'é' 'do Mérito:

PROJETO DE Lçl NR'3.Ús:.AI97 ~'cfo Sr. LuiZ'C~rf~
HauJy - que "modIfica o art. 16.da Lei n1l 6.404, de 15.de
d~mbro de 1975/ijue dlsPàe.sob~ ~s sOc!~ades Pcir
ações". (Apensados:'PL's nis 3.519$7 e t.OOOl99t .',:J
RELATOR: DeputadÓ' ANtÔNIO KANDIR: ". . . "".1
PARECER: Pela não impUcação da matéria em ai.ll'ne~to
ou diminuição dá -ieceítá 'Ou' da despêSa· 'públicas. ~o
cabendo pronunciamento quanto.. à, adegua~o
financeJra"~rorçaiÍleirtária'é;'no méritô~ -pélà(I róVá~b

.daS.'ein~as 'dê" rísrs 21:"22. 50. éS;" 75')~83; p:à!à
"aProvàção Pll,aar;aas ét'nenifas' de"nRS4; 7, 8; 11";12,
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13,23,24,25,26,33,36,42,43,48,49,55,56,71,72,
77,86,89,95,102;104,107,111,112,114,116,117,
118,119,121; 122 e 130; pela rejeição das emendas de
nlls 1. 2. 3, 5, 6, 9,10,14,15,16,17,18,19,20,27,28,
29, 30, 31.32. 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47,
51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67, .
69,70,73,74,76,78,79,80,81,62,84,85,87,88,90,
91,92, 93, 94, 96, 97, 96, 99, 100, 101, 103, 105; 106,
108,109,110,113,115,120,123,124,.125,126,127,
128 e 129, apresentadas nesta Comissão; e pela
aprovação do Projeto de lei n" 3.115/97 e dos Pl's nlls
3.519197 e 1.000/99, apensados,com~. _

~j" de .... (aFt. 118. 'e'-10)

Decurso: 5- Sessão
Último dia: 2Ai8IDD

A - Da Anills. da Adequaçio Financeira. e
Oroamentirta (arL 64. 11):

PROJETO.DE LEI NR 4.089-A/98 - do Sr. Enio Baccl 
que "Institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
InclLlllve éxame de mamografla, custeados pelo SUS·.
(Apensados: PL's nlls 8481'99 e 441199)
RELATOR: Deputado DR. EVILÁSIO

B - Da Anillse da Adequaçlo Financeira. e
Orçamentiria e do .,rito:
PROJETO DE LEI Nl3.800-A/93 - do senado Federal -

. que "altera o artigo .,. da Lei nll 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, p8ra pennltir novas deduções no
Imposto de' renda das pessoas físicas". (Apensados:
PL's nOs 273195, 322195, 412195, 436195. 1.472196,
1.623196,3.880197, 4.663/98, 162199 e 1.538199)
RElATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI NR ·1.899-A199 - do Sr. luiz
Bittencourt - que "altera a' Lei nll 7.827, de -27 de
18~ de 1989, paRl dispor sobre a aplicação dos
ruculSOS do Ful'\do Constitucional de Financiamento do
Centro-Oests ".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI NR 2.7111OO·-do Sr. MiltOn nmer
lque "dj&pl5e sobre' a Incldêl'lCia do imposto. de renda
sobre rendimentos pagoS em ,cumprimentQ de decl$ão
judicial". .
.~ELATOR: Deputado MILTON MQNTI

,
PROJETO DE LEI NR 2.822/00 - do Sr. Nelo Rodolfo 
que "coIicede rémlsslo da taxa de flscaIização do
men:'ado de valores' m.obIUários nos casos que

>8:IP8Cifica ". . _',
~TOR:Deputado MARC9SCI~

PÁOJETO DE LEI NI 2.872/00· do Sr: Simão Sesslm 
que "cfiIJp6e, sob", o dlreclanSmento doS recursos
cçtadcl,a .pelas entidades .lntegl'8ntes do Sistema

Anancelro da Habitação - SFH, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI NII 2.862/00 • do Sr. Milton Temer 
que "dá nova redação ao art. 12 da lei n!! 7.713, de 22
de dezembro de 1988, que dispõe sobre a incidência do
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente ".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOelAL-E FAMíl1A

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso: 18 sessão
Última Sessão: 08/06/00

Projetos de lei (Art. 119, • e § 1°)

PROJETO DE LEI N9 2.539/96 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que "dispõe sobre o Indice a ser aplicado nos
reajustes dos benefícios da Previdência Social e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N9 3.994-AI97· do Sr. Enio Ba~i' 
que "dispõe sobre a reserva de vagas nas credhes
públicas pam crianças portadoras de deficiência físlêas
e mentais e dá outras providências".
RELATORA: DepumdaTETÉBEZERRA

PROJETO DE LEI NII 540-A/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa· que "acrescenta dispositivo à lei nll 8.242, de
12 d~ outrubro de 1991, destinando dois por cento da
arrecadação das loterias ao Fundo Nacional para a
Criança e o Adolescente".
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE LEI N!! 1.721-A/99 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "Dispõe sobre o funcionamento de
piscmas coletivas e públicas'e dá outras providênicas".
RELATORA: Deputada JANDIRA F:~G~~I

PROJETO DE LE(NII 1.929/99 - da srt. Lldia Quinan •
que "acrescenta dispositivos à Lei nll 7.853, de 24 de
outubro de 1989, a fim de dispor sobre intermediação do
trabalho do deficiente físico por parte das entidades
assistenciais~ •
,~~LATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

'PROJETO DÉ LEI~ 1.938199 - do Sr. Enio Bacei ~ que
"altera a'Lei ri!! 8.069, de 13 de julho de 1990 - EStatuto
da Criança e do Adolescente, definindo a permanência
de intemos nas FEBEMs; exclusivamente para menores
de 1Banos e dá outras providências·•
~ELATOR: Deputado càso GIGUO
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PROJETO DE LEI N5I 2.054199 • do Sr. Wandertey
Martins - que 'introduz parágrafo no art. 74 e no Inciso
VII do art. 81 da LeI n" 8.069. de 13 de julho de 1990
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente'.
RELATOR: Deputado CELSO GIGLIO

PROJETO DE LEI NII 2.119/99 • do Sr•.. Wagner
Salustlano J que "dispõe sobre Incentivo fiscal para
ajuda a crianças e famOias carentes'.
RELATOR: Deputado CELSO GIGUO

"P110JET01'-E-I:En~ ""2:182199 • dO-Sr. Djalma Paes 
que 'acrescenta parágrafo ao art. 103 ela Lei n51 8.069.
de 13 de julho de 1990 • Estatuto da Criança. do·
Adolescente. dispondo sobre antecedentes delituosos
após os dezoito'anos de idade'.
RELATORA: Deputada 'LÚQIA VÂNIA

PROJETO DE LEI NR 2.192199 • da S.... Mlriam Reld •
que 'altera artigos da Lei nR 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente • relativos
à orientação voeacional de adolescentes em conflito
comalei·.
RELATORA: Deputada ÚDIA QUINAN

PROJETO DE LEI NR 2.286199 • do Senado Fe'deral
(PLS 241199)· que 'dlspõe sobre a criação de selo
comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada LrDIA QUINAN

PROJETO DE LEI NS! 2.726100 - do Sr. Gustavo Fruet 
que 'dispõe sobre a adequação do pessoal de
entennagem nos hospitais privados".
RElATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI NII 2.740/00 • do Senado Federal
( PlS nR 258199) • que·'institui a obrigatoriedade de
prestaçio de atendimento cirúrgico-plástico a
portadores de defeitos fisiços causadores de sofrimento
moral relevante".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI NR 2.802100 • do Sr. Nelo Rodolfo •
que "toma obrigatória a realização de exames para
detecção prBC0C8 do câncer de PJ'ÓStata nas unidades
que mantêm convênlo com o Sistema Único de saúde •
SUS-.
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI NR 2.807/00 • do Bispo Wanderval •
que -Dispõe sobre a concessão de cesta básica mensal
aos aposentados e pensionistas ,que percebam até dois
salários m(nimos mensais'•
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI NR 2.816100· do Sr. Rubens Bueno·
que -Abril a redação do art. 126 da Lei nR 8.213, de 24
de julho de 1991. para detenninar prazo para
julgamento de recursos Interpostos junto ao Conselho
de Recursos da Previdência Social'.
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE LEI ~ 2.821/00 • do Sr. Nelo Rodolfo •
que 'Institui a Carteira de Prevenção do Câncer
Ginecológico e Mamário. e dá outras providências-.
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI NR 2.335100 • do Sr. Freire Jl.1nlor •
que -altera os arts. 149, 150'~ 194 da Lei n51 8.069, de
13 de julho de 1990. que dispõe sobre o~o da
Criança e do Adolescente'.
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

\ PROJETO DE LEI NR 2.835/00 • do Sr. José carlos
PROJETO DE LEI NR 2.383100 r do Sr. Gastão Vieira· CoutInho • que 'pennJte o desconto do Imposto de
que 'aItera o art. 180 da lei nll 8.069. de 13 de julho de Renda ii pagar, de deSpesas com a manutenção de
1990 • Estatuto da Criança e tAdolescente • e dá excepcionais'. . ,/
outras providências. RELATOR: Deputado, DR. BENEDITO DIAS
RELATORA: Deputada ÚDIA Q ,INAN .: '" .

\ - PROJETO DE LEI NR 2.877(00, • do Senado Federal
PROJETO DE LEI NQ 2.566/00· ~o Sr. Nilson Mourlo· .. (PLS nO- 327199) • que -dispõe ~re a gratuldade Qa
que 'acrescenta artigo à lei nR 8.069, de 13 de julho de. I'eallzaçlo de exames de Código Gen~co (DNA) para
1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente' Instruir processos de -reconhecimento de paternidade'
RELATOt:l: Deputado JOSÉ UNH~RES RELATOR: D~~o JOS~ L1NHARES

-, I, I .'

PROJETO D\:-. LEI NII 2.608IpO • do Sr. Pedro PROJETO DE LEI NII 2;879/00 • do Senado Federal
Fernandes • ~GDisp6e sobre a ad~. pelas (PLS nll 474199) • que: 'institui o Dia Nacional de
instituições e profissionais de ~óde. dó F'rontuário Vacinação contra Hepatite S'•
Médico Obrigatório :- ~MO. e dá outras providências'. RB.ATQR:"Deputado JORGE ALBERTO
RELATOR: Deputado URSICINO bUEIROZ -_.- " ,

PROJETO DE LEI NII2.124/0ci "'d~·S~. Carlos Mosconl~' ' PAdJ~O DE LEI NR 2:9031~· da sra: luci Ch~ln~cId
que -Dispõe sobre a obrigatoriedade de os.laboratórios • que assegura aç6es 'de !8úde no ambIente domJClll8f
farmacêuticos colocarem os' preços de medicamentos RELATOR: Deputado JOAO FASSAAELA
em suas propagandas comerciais'.
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBUCO

AVI·SOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 5/06/00)

Substitutivos (art. 119,11 e § 10)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMIssAo

PROJETO DE LEI NR 214/99 - do Sr. Ricardo Berzolni
que "dá nova redação ao parágrafo segundo do artigo
224 da Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-Iei
nll 5.452, de 1e de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N9 2.033/99 - do Sr. Jair Meneguelli 
que "acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis

. do Trabalho - CLT, para descaracterizar a sucessão de
empregador no caso 'que menciona e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputad.o ~RpUS VICENTE

Substitutivo (art. 119, li, do RICD)

A PROPOS/ÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI N1l1.515199 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "altera o art. 130 da Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUE~

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
0#

PEC 407-G/96 - PRECATORIOS
(SUBSTITUTIVO DO SENADO)

AVISO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO. DE EMENDAS (10
SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT.UIÇÃO
(M 202, § 30)

PROPOSiÇÕES EM FASE DE Decurso: fa Sessão
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) Última sessão: 15.06.00

Substitutivos (art.,119,1I e § 10)

A PROPoS/çAO ÀBAIXO' SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO .

DeculSo:18 sesSão
Última Sessão: 08/06/00
PROJETO DE LEI Nl! 2.297/00 - do Sr. Marcos Rolim 
que 'altera a Lei n!! 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e

',a Lei nIl 9.472, de 16 dejulho:de 1997-.
RELATOR: Deputado ~RCUS ~ICENTE

COMISSÃO DÉ VIAÇÃO E
TRANSPORTES
'. -

AVISOS' .

. PROPOSiÇÃO ·EM FASE DE RECEBIMENTO
.DE E,.,ENDAS (5 SESSÕE~)

Decurso: 18 sessão
Última sessão: 08.06.00

I
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à/Proposta de
Emenda à Constituição nll 407·G, de 19961.- que "altera
a redação do artigo 100 da Constituição Feperal'.
RELATOR:

COMISSÃO ESPECIAL
Pl 1,615/99 - AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

AVISO

PROPOSIÇÕES' EM FASE DE
RECEBllftENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

. A PROPOS/ÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESJ;NTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO.'·

DeculSo: 58.Sessão
.Última sesSão: 02.06.00
(pRAZO PRORROGADO PEl.O PRESIDENTE DA
CAMARA DOS DEPUTADOS POR MAIS 5 SESSÕESJ.
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Substitutivo (Art."9, 11 e § 'D)

PROJETO DE lEI NI 1.61S-A, DE 1999 - do Poder
executivo - que 'dlsp6e sobre a criação da AgêncIa
Naclonal de Transpones, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura ~ Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transportes, e dá outras providências".
(Apenl8do: PL n" 3.093f00).
RELATOR: Deputado EUSEU RESENDE.

COMISSÃO ESPECIAL
PL2.186/96

ASBESTO/AMIANTO

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
~ECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Decurso: 1- Sessão
Última sessão: 08.0&.00

~ J" } i !"

r (F~!: l /·t··') r·'.,-r, I-[~' ~ l,)A''; :).:)r'Gr j;J~l
f.f" , l·(, "-1/-'''' ;:"', !)/. ,,(J;{! :,~,()~:-,

! ()i~!1I~'I( ! H" ,r (lu;' i (:\1 C 1'J ,:/-' A";~ 1(-, ~:C

PreJetos de Lei (Art. 11•• I 811D)

PROJETO DE LEI N" 2.186, DE 1996 - dos Srs.
Eduardo Jorge e Femando Gabelra • que 'dispõe sobre
a SltlstItulção progressiva da produção e da
comercialização de produtos que contenham
asbesto/amianto, e dá outras providências'. (Apensado:
PL nl! 1.423199).
RELATOR: Deputado JOÃO RIBEIRO.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 33 minutos.)

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Convi
do para tomarem assento à Mesa Diretora o Dr. Rey
naldo Silva Coelho, Defensor Público-Geral da União;
o Dr. Roberto Gonçalves de Freitas Filho, Presidente
da Associação Nacional dos Defensores Públicos; o
Dr. Marcelo Bustamante, Secretário da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro; e o Dr. Gilberto
Sá Sarmento, Procurador-Geral da Defensoria do
Estado da Parafba e Vice-Presidente Nacional do Co
légio de Dirigentes dos Defensores Públicos.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) ..,. Esta
sessão solene atende a requerimento aprovado por
esta Casa, de autoria do nobre Deputado Dino Fer
nandes, e destina-se a homenagear os defensores
públicos pelo transcurso do seu dia. .'

Ata da 1041 Sessão, Solene, Vespertina,

em 19 de junho de 2000
Presidência dos Senhores Ubiratan Aguiar, 19 Secretário, Dino Fernandes,

§ 2!1 artigo 18, do Regimento Interno

o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Pas
sa-se à1- ABERTURA DA SESSÃO

(Às 15 horas e 4 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Ág-üiàr)~ecla
ro aberta a sessão.

SotLa.proteção d~ Deus-e-em nome do povo
-fJ.raSiíãfro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá ã-Ieitura da ata da
S:ãssão.anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. DINO FERNANDES, servindo-como 22

~~cretárlo, procede à leitura da ata da sessão'antece
3f$nte. a qual é, sem observações. aprovada.-

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar.) - Pas
~'sa-se à leitura do expediente.

111- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido
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Gostaria de registrar a mensagem que tenho a
honra de passar aos senhores e que expressa o pen
samento do Presidente da Câmara, Deputado Michel
Temer, e de quantos compõem a Mesa Diretora desta
Casa:

Sras. e Srs. l)~{)utados, defensores pú
blicos dos diversos estados e da União, de
fensores públicos-gerais, presidentes das as
sociações de defensores públicos, comitivas
vindas de todos os recantos do País, a Presi
dência da Casa, ao homenagear os defenso
res públicos, expressa o devido reconheci
mento quanto às condições especiais que
cercam a tarefa da Defensoria Pública.

Em consonância, pois, com a impor
tância do órgão e de seus agentes, incumbi
dos de prestar assistência em juízo às par
tes economicamente menos favorecidas,
ressalte-se a necessidade de apoiar os es
forços e reivindicações que visam aperfeiço
ar a organização e o funcionamento do refe
rido serviço.

Jamais se apartando da inspiração de
caráter humanitário e social, desempenha a
Defensoria Pública papel preponderante
para o efetivo cumprimento dos deveres do
Estado relativamente à cidadania.

Nesse sentido, requer-se, inclusive, o
aporte de maior volume de recursos, sendo
esta, sem dúvida, uma justa reivindicação
defendida pela Associação Nacional dos
Defensores Públicos.

Trata-se, evidentemente, de atividade
que, por sua relevância e natureza, merece
atenção especial, merece mais atenção por
parte da União, merece mais atenção do
Executivo, merece mais atenção também do
Legislativo.

No âmbito do Legislativo, há que se
apf.oveitar a oportunidade de assinalar as
razõe~,--ciSãrgumentos e demais esclareci
menfos imprescindíveis para que sejam al
cançadas as decisões corretas, precisas, no
tocante à revisão e à atualização das nor
mas que regem a concessão de assistência
judiciária aos necessitados.

Sobretudo, ao observar as persisten
tes carências e desigualdades que caracte
rizam o País, acentua-se a obrigação de os
Poderes constituídos contribuírem para o
constante fortalecimento dos mecanismos
de ação do Estado, tendo como meta a pie-

na afirmação da justiça social e dos direitos
do cidadão.

A autonomia administrativa e financei
ra para as defensorias públicas dos esta
dos, por exemplo, corresponde a uma con
quista de valor fundamental para o fortaleci
mento da Defensoria Pública, uma garantia
de eficácia no cumprimento de suas atribui
ções, em conformidade com as leis e o regi
me democrático de direito, tendo sempre
em vista o interesse e o bem coletivo.

Consignando, portanto, na presente
mensagem, esses justificados propósitos, a
Presidência da Câmara dos Deputados
presta o tributo e o compromisso de respei
to, reconhecimento e apoio aos defensores
públicos, agentes competentes, responsá
veis, empenhados no digno exerc{cio de
suas funções essenciais para a distribuição
eqüitativa de justiça pelo Estado.

Convém lembrar o pensamento de Jou
bert, segundo o qual':São desgraças terr{veis
a justiça sem força e a força sem justiçan.

Parabéns aos defensores públicos
pela dedicação e pelo trabalho que desen
'1olvem em nome do Estado, da cidadania,
da ordem democrática e, principalmente, em_
nome da Justiça.

COllheço de perto o trabalho desenvolvido pe
los defensores púbicos e, se não o conhecesse, Mô
niéa';Sarroso, minha companheira do Ceará. já me
teria ensinado tudo o que deveria fazer para lutar
por uma justiça que ampare aqueles economica
mente menos protegidos da nossa sociedade.

A homenagem proposta pelo nobre Deputado
Dino Fernandes é, portanto, daquelas que engrande
cem '0 Poder Legislativo.

. •Ç) SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Convi
do pata compor a Mesa o Dr. Reginaldo Oscar de
Castro, Presidente do Conselho Federal da Ordem
~ó:s"Advogados do Brasil. (Palmas.)

,'o', b SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con
çe.do a palavra, para falar como autor do requerimen
to: 'qú~' 'ensejou a presente sessão de homenagem. ao
nõ~re ,Deputado Dino Fernandes.

,..\~O. SR. DINO FERNANDES (Bloco/PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, querido

"'co'l')1panheiro Ubiratan Aguiar; Dr. Reynaldo Silva Co
elhQ, -Defensor Público-Geral da União; Dr. Roberto

,Gonçalves de Freitas Filho, Presidente da Associação
.Nacional dos Defensores Públicos; Dr. Marcelo Bue-
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tamante, Secretário da Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro e Presidente do Colégio de Dirigen
tes dos Defensores Públicos; Sras. e Srs. Deputados;
Sras. e Srs. Procuradores e Defensores Públicos, es
tendo minhas saudações também a todos os presen
tes neste plenário que vieram em comitiva de seus
estados.

Ao iniciar minha homenagem à Defensoria PÚ
blica, gostaria de fazer referência especial a uma pes
soa que veio representar a ALERJ/RJ e que serve
como verdadeiro exemplo para a classe política.

Ele éVice-Presidente da Assembléia Legislativa
do Rio de Janeiro, detém nove mandatos de Deputa
do Estadual, está inserido no livro de recordes Gui
ness Book, realiza serviços similares ao da Defenso
ria Pública, como o de atendimento diário à comuni
dade, sendo um grande representante no Rio de Ja
neiro, especialmente de Irajá, subúrbio da Zona Norte
do Rio que fez crescer a grandes patamares, esten
dendo seu trabalho a dezenas de bairros do subúrbio
carioca. Refiro-me ao meu pai, o Deputado Estadual
Pedro Fernandes, a quem, juntamente com os home
nageados desta tarde, peço uma salva de palmas.
(Palmas.)

Sr. Presidente, o Brasil, terra de incontáveis en
cantos, ostenta um território continental repleto de pa
isagens paradisíacas e campos agrícolas de enorme
extensão. Sobre esse território maravilhoso foi posto
um povo que se iguala em beleza e em variedade. O
povo brasileiro dá mostras de sua pujança e alegria.
Inegavelmente, o Brasil tem tido avanços na ordem
econômica. Assumiu postura de liderança em face do
Mercosul e se firma como Nação promissora no con
certo dos povos civilizados.

Ao lado desse cenário econômico destaca-se a
índole pacífica do nosso povo. A alegria e a tolerância
de nossa gente são marcas encontradiças em todos
os rincões da Pátria. O Brasil, Sr. Presidente, graças à
beleza de seu povo, não padece das lutas fratricidas
que tanto atormentam nações na face da Terra.

Temos formidável unidade territorial e cultural.
Comungamos com um maravilhoso território sob o
'manto da mesma língua e cultura. Mais que isso, te
mos todos a consideração recíproca de irmãos. Nes
se contexto, o Brasil não se submeteu àquelas divi
sões que a religiosidade e a língua impuseram a mui
tos países.

Mas nem tudo são flores. Mesmo um povo har
.monioso e alegre pode construir uma sociedade in-
justa. '

O grande problema brasileiro é a desigualdade
social. A concentração de renda assumiu contornos
insuportáveis em nosso País.

Posso dar o testemunho do esforço do Governo
no combate às desigualdades. A inflação era, e é, o
grande mecanismo de concentração de renda. O po
bre, que nã<? dispõe dos mecanismos' de--correçao
monetária postos à disposição da elite e da classe
média, é o grande penalizado pelo processo inflacio
nário. Nesse sentido, o empenho pela saúde da moe
da tem repercussões sociais inegáveis.

Mas ainda não é o bastante. A atuação no plano
monetário, de indiscutível importância e de evidentes
resultados, não pode, sozinha, recompor o desgaste
social. Urge a implementação de medidas destinadas
à salvaguarda dos interesses dessa enorme popula
ção carente.

Nesse sentido, tive a honra e a alegria de propor
a homenagem que aqui se presta. A Defensoria Públi
ca é a instituição que serve de veículo aos interesses
dos pobres perante o Judiciário.

No meu Estado, o Rio de Janeiro, a Defensoria
alcançou conceito de que poucas instituições dis
põem. Graças ao esforço de seus integrantes, conse
guiu a confiança popular e o reconhecimento até
mesmo Internacional. De fato, a Defensoria Pública
do Rio de Janeiro, com atendimento de mais de 1 mi
lhão de pessoas por ano, foi reconhecida por organis
mos internacionais de Direito como o maior escritório
de advocacia do mundo.

A defensoria pública é a grande via para o res
gate da dívida social brasileira. Sua vocação natural e
constante para a pobreza faz dela o grande serviço
público cio próximo milênio.

O Poder Legislativo já fez a base normativa em
que há de se assentar a atuação da Defensoria. Res
ta ao Executivo implementar de fato o texto da Lei
Complementar nº ao, que organiza a Defensoria PÚ
blica da União, do Distrito Federal e dos Estados e
prescreve normas gerais para sua organização nos
Estados. .

Temos de nos convencer de que a Defensoria
Pública é investimento e não gasto. O retorno que ela
proporciona ao Estado não se mede em balanços ou
rubricas contábeis, mas na consciência de cidadania
que se dissemina em cada um daqueles pobres à es
pera de justiça.

A América Latina padece, graças aos efeitos co
laterais da globalização, de um conjunto de pobres na
ordem de mais de 230 milhões de pessoas, muitas
dessas em nosso País.
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Se o Brasil tem liderança econômica no Merco- do lédio Rosa, na luta intensa pela Defensoria PúbU-
sul e no continente, há de se lançar na vanguarda ca. V. Exa. deu um exemplo neste plenário. Mesmo
dessa questão social, inclusive para merecer a confi- nã.cuendo-da {lategoria;V:Exã:encarnou o papel de
ança e a amizade d.os-PQVOS-~âos. profissional e veio fazer aqui a defesa que o Brasil es-

O Brasil dispõe do mais avançado sistema nor- perava. Muitos até não entenderam. Mas, pelo profis-
mativo de proteção jurídica dos carentes. Temos de sionalismo, deu uma demonstração dos grandes pro-
dar esse exemplo ao continente sul-americano, para fissionais que são os defensores públicos, os quais
que os pobres não se convertam em massa de mano- parabenizo. Faço um parênteses para homenagear
bra de aventureiros, nem em inocentes úteis em pro- um dos grandes defensores públicos do País, o De-
jetos autoritários. putado Estadual Pedro Femandes, meu xará, Vi-

Se o Brasil tem a vocação de liderança geopolí- ce-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
tica na América do Sul, há de exercê-Ia principalmen- do Rio de Janeiro, que já detém nove mandatos. De-
te na questão social, que é ainda uma ferida aberta a sejo um dia chegar pelo menos à metade disso. (Pal-
verter o sangue de inocentes. mas.)

O Sr. Ayrton Xerêz - Deputado Dino Fernan- O Sr. Severino Cavalcanti - Permite-me um
des, V. Exa. me concede um breve aparte? aparte?

O SR. DINO FERNANDES - Meu querido De- O SR. DINO FERNANDES - Meu querido De-
putado Ayrton Xerêz, ouço, com prazer, V. Exa. putad9Severino Cavalcanti, tem V. Exa. a palavra.

O Sr. Ayrton Xerêz - Deputado Dino Fernan- O Sr. Severino Cavalcanti - Nobre Deputado
des, em nome do meu partido, o PPS do seu Estado, Dino Fernandes, em primeiro lugar, quero parabeni-
o Rio de Janeiro, e como cidadão do Rio, quero con- zar V. E).,a. pela feliz iniciativa de fazer com que este
gratular-me com V. Exa. e com os membros da Mesa, Plenário seja tão bem representado. Poucas vezes te-
porque estamos hoje prestando homenagem justa e nho visto a Casa com a elite, podemos dizer, de ho-
de direito a uma das mais importantes instituições mens e mulheres que aqui vieram prestigiar esta ses-
para um País que enfrenta as desigualdades sociais são solene. Acredito que o prestígio de V. Exa. é que
que V. Exa. bem acabou de sublinhar em seu pronun- conseguiu trazer tanta gente com tanta qualidade
ciamento. Se somos a oitava ou a nona economia do como V. Exa. a esta Casa. Deputado Dino Fernandes,
mundo, a verdade é que ainda convivemos com mi- homenagear aqueles que passam a vida lutando em
Ihões de brasileiros que não têm acesso à sua casa, defesa dos menos favorecidos, procurando dar algu-
ao seu teto, à educação, à cidadania. E um dos instru- ma esperança aos que já não a têm, é prova de que V.
mentos de que se dispõe, talvez o mais importante, Exa., com a homenagem que a Câmara dos Deputa-
para que esta Nação possa considerar-se digna é a dos presta aos defensores públicos, honra os nove
instituição da Defensoria Pública. A iniciativa de V. mandatos do seu pai, o Deputado Estadual Pedro
Exa., portanto, representa estímulo, alerta e, mais do Fernandas, a quem quero dar um abraço bem frater-
que isso, um brado para que todos nós, cidadãos bra- no. O Deputado Pedro Fernandes foi sempre recon-
sileiros, entendamos e venhamos a porfiar para que duzido para a Assembléia Legislativa do Rio de Janei-
essa instituição seja cada vez mais expandida em ro. V. ExEt. é uma prova evidente, e não poderia ser di-
nossos milhares de Municípios e possa estender seu ferente, de que quem puxa aos seus não furta, herda.
manto de proteção àqueles mais desprotegidos, (Palmas).
àqueles que não tiveram as oportunidades de acesso O SR. DINO FERNANDES - Deputado Severi-
que tivemos. Parabéns a V. Exa., Deputado Dino Fer- no Cavalcanti, fico honrado com suas palavras. Como
nandes, e à classe dos defenso~s públicos de todo o grande Líder desta Casa, V. Exa. vem se destacando
Brasil. (Palmas.) também na luta pelos interesses dos nossos compa-

O SR. DINO FERNANDES - . Agradeço ao no- nheiros Deputados. Muito obrigado a V. Exa. por abri-
bre Deputado Ayrton Xerêz, que, com suas palavras, Ihantar esta sessão solene com tão lindas palavras.
enaltéceu mais esta sessão solene. A Sr! Laura Carneiro - Permite-me um aparte,

Concedo aparte ao meu querido e dileto compa- Deputado?
nheiro Deputado Pedro Fernandes. ' O SR. DINO FERNANDES - Ouço V. Exa. com

O Sr. Pedro Fernandes - Deputado Díno Fer- prazer. .
nandes, parabenizo V. EXf}. pela iniciativa, reconhe- A Sr! Laura Carneiro - Deputado Dino Feman-
cendo o trabalho que faz, juntamente com o Deputa- des, quero saudar todos os presentes na pessoa do
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Deputado Estadual Pedro Fernandes, do Estado do obrigado, em nome de toda a Defensoria Ptlblica, por
Rio de Janeiro. É uma honra tê-lo em nossa Casa, suas carinhosas palavras.
Deputado. Saúdo, ainda, os bravos e bravas guerrei- Concedo aparte ao nosso querido e honrado
ras da Defensoria Pública do nosso Pars tão esqueci- Deputado Alceu Collares.
do e tão vilipendiado. Parabenizo V. Exa. por essa ini- O Sr. Alceu Callares _ Deputado Dino Fernan-
ciativa. Acredito que falo em nome de todos os mem- des, quero também expressar congratulações a V.
bras da CPI do Narcotráfico e, com certeza, de todos Exa. pela iniciativa desta homenagem. Foi longo o ca-
os Deputados da bancada do Rio de Janeiro que minha, muitas vezes até de desesperanças, que se
eventualmente não estejam presentes. Especial- percorreu antes da implantação da Defensoria Públi-
mente em função da CPI, tivemos oportunidade de ca no Brasil. Havia a Assistência Judiciária Gratuita, o
verificar em cada local do Pars onde a Defensoria Pú- começo da tentativa de instrumentalizar o Poder PÚ-
blica não existe, onde os direitos não estão garanti- blico para a preocupação permanente em defesa dos
dos. E há vários lugares. Ao seu lado, tivemos a opor- exclurdos, dos pobres,-aos miseráveis e dos esqueci-
tunidade de discutir o Destaque Jutahy Junior. Gra- dos. Sem dúvida alguma, tenho prazer muito grande
ças a Deus, por belo acordo, do qual V. Exa. partici- de, como Governador do Rio Grande do Sul, ter im-
pau, esse texto foi modificado, para o bem da Defen- plantado a Defensoria Pública no Estado. Eu a sentia
soria Pública. Mas não podia deixar de lembrar um como advogado, Vereador, Deputado Federal, Prefei-
homem que, durante toda sua vida, no Rio de Janeiro, to e Governador, mas principalmente como homem
defendeu os que defendem os exclufdos no Brasil: que vem das origens mais humildes e simples, da-
Nelson Carneiro. Como disse o Deputado Severino quelas camadas que, às vezes, têm direito, mas não
Cavalcanti, Dino, filho de Pedro; Laura, filha de Nel- sabem como defendê-los. Considero que estamos
sono Temos obrigação de lembrar as coisas boas e em avanço bastante grande, não apenas a Defenso-
ruins e também nossos antepassados - digamos, ria, mas o Ministério Público e o Poder Judiciário, últi-
assim, nossos passados. Não poderia deixar de dizer mos bastiões que não estão sendo desagregados
que, sem dúvida, foi Nelson Carneiro, à época Sena:- institucicnalmente, graças a Deus, em defesa dos di~
dor, quem, em todo seu mandato, defendeu esta ca- reitos poirticos, econômicos e, essencialmente, socia~
tegoria. Minha homenagem à memória dele, que, de is. Ainda vou ver mais intensamente, como já estou
longe, está aplaudindo V. Exa. Sr. Presidente, nobre começando a ver, o Ministério Público combatendo a
Deputado Dino Fernandes, esta Casa tem uma res- corrupção, desvendando álgumas podridões que
ponsabilidade muito grande quando recebe, no Dia atingiram a coisa pública; ainda vou ver, e já tenho
do Defensor Público, esses companheiros e ressalta muitos (;asos, a Defensoria batendo ao Judiciário
a importância da Defensoria Pública, para que talvez, para fazer com que concretize o direito sagrado ao in-
um dia, todos os Estados contem com defensores divíduo de ser hospitalizado. Se ele vai para a rede
que tenham garantias e condições mínimas para atu~ pública & não há vaga para hospita)~ão, a Constitu-
ar em benefício da população. (Palmas.) Tenho certe~ ição Federal assegura-lhe o direito à' saúde, assim
za, nobre Deputado Dino Fernandes, de que V. Exa. como à educação e à habitação. E os três não são fa~
contará com o apoio de pessoas como os Deputados vores SRO direitos. Quero ver, mais cedo oUJIlais tar-
lédio Rosa - a representação da Defensoria Pública de, a'Dofensoria Pública e o Judiciário m~ifestàn-
-, Waldemir Moka, Severino Cavalcanti, nosso eter- do-se a favor dessas criaturas humanas qual não têm
no Governador, eu e tantos outros. Sentimos que e~ mais nem esperança na própria existência. Por isso,
algum momento esta Casa tem que tratar dessa m~- nobre Deputado, presto à Defensoria a homenagem,
téria seriamente, formar uma Comissão Especial para alimentando essa expectativa. Mais do que isso, ho-
ouvir pessoas e tomar para si a responsabilidade de menageio outra figura, já citada pela Deputada Laura
legislar, de forma a não só dar independência, mas Carneiro, sem dúvida o desbravador em defesa da
qualidade de atendimento ao cidadão brasileiro. Isso mulher, Nelson Carneiro. (Palmas.) Esse, sim! Aqui
só se faz na Justiça através da Defensoria Pública. estive - acho que antes de a Deputada Laura Carne-
Parabéns aos defensores. (Palmas.) , ira nascer - com ele, discutindo o divórcio, enfren-

O SR. DINO FERNANDES .-, Deputada Laura tando as maiores feras do conservadorismo no Pafs.
Carneiro, que, além de grande companheira; vem se E foi tão persistente, perseverante e teimoso que &ri-

destacando com o talento originário de seu pai, gran- tes de fechar os olhos viu esse instituto consagraê
de incentivador desta classe, Nelson Carneiro, muito na legislação brasileira. Parabéns, Defensori~ Pllbll·



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29511

caf Tomara que tenha a exata dimensão da sua mis
110 de desencavar a miséria e a pobreza, de levar o
Judiciário a fazer uma revolução na Nação, uma revo
lução pacífica, ordeira, de mentalidades, visando a
que os direitos sociais, que estão na Constituição Fe
deral, sejam concretizados para que o homem e a
mulher pobres e excluídos digam: "Que bom que eu
nasci no Brasil". (Palmas.)

O SR. DINO FERNANDES - Concedo aparte
a meu querido colega, Deputado Waldemir Moka.

O Sr. Waldemir Moka - Deputado Dino Fer
nandes, V. Exa. foi muito feliz ao propor esta que é

, uma das homenagens mais justas já feitas na Casa.
Meu Estado, Mato Grosso do Sul, faz-se aqui repre
sentar por inúmeros e valentes defensoras e d~.felJso

res públicos, para mim, um orgulho. Aind<Ntl:lândo
Deputado Estadual, numa luta muito grande para ela
borar a Constituição do Estado, somamos força com
esses valente profissionais e conseguimos inserir na
Carta uma Defensoria Pública, que, creio, das mais
avançada~. É um orgulho. Quero prestar homenagem
muito justa à Defensora Suely Plets Neder. (Palmas.)
Acho que já está até aposentada. Sem dúvida nenhu
ma, fez um trabalho em âmbito nacional, para nosso
orgulho, defensora que era no Mato ~rosso do Su\.
Saúdo também nossa Defensora-Chefe, Dra. Nancy,
e nosso valente Presidente do Sindicato, Sr. Marietto.
Ressalto minha felicidade. Sou médico e professor.
Junto com o Deputàdo lédio Rosa, Defensor Público
no Rio de Janeiro, cujo trabalho se soma ao nosso,
aqui já dissemos -em alto e bom som, "não votamos
nada contra a Defensoria Pública no Congresso Naci
ona\. (Palmas.) Posições de Deputados como V. Exa.
e lédio Rosa é que possibilitaram a realização de vári
as reuniões e acordos, porque a Defensoria Pública
sabe que pode contar com esta Casa, uma vez que
Justiça sem defensor público é uma Justiça capenga.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. DINO FERNANDES - Em nome da De
fensoria, agradeço ao nosso querido Deputado Wal
demir Moka, do Mato Grosso do Sul, sua~,palavras.

Aproveito, ainda, a oportunidade para fazer al
guns outros agradecimentos. Todos os dias, quando
da nossa luta na Câmara dos Députados pela apro
vação da autonomia administrativa e orçamentária da
Defensoria Pública, ao descer, eu me deparava com

. grandes guerreiros, de uma família incalculável, da
qúal citarei alguns nomes: Dr. Ladislau Cochlar Júni
or, Ora. Anne Elizabeth e Dr. André De Felice. Peço
uma salva de palmas à classe, pelo empenho de to
das eles. (Palmas.)

Ao propor homenagear esta data, colhi o apoio
unânime de todos os partidos- e correntes que atuam
nesta Casa. Não encontrei uma única recusa ou a
menor reticência. Dessa maneira, menos que o autor,
sou apenas o intérprete do pensamento que se acha
va latente no coração de todos. Tive o apoio irrestrito
do Líder do meu partido, Deputado Aécio Neves, que,
de imediato, dignou-se a subscrever o requerimento
que apresentei, de sorte que passo dizê-lo verdadei
ramente co-autor legítimo desta homenagem.

Agradeço a Deus ter-me permitido usar de meu
mandato para ação tão nobre. Vejo agora, na presen
ça de inúmeros defensores de tantos lugares deste
Brasil maravilhoso, que a Defensoria Pública é ainda
mais importante e necessária da que eu imaginava.
(Palmas.) E ela merece toda nossa luta, todo nosso
empenho e a ela nenhum de nós haverá de faltar.

Era oque tinha adizer. (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Convi

do para compor a Mesa Diretora dos trabalhas o no
bre Governador do Tocantins, Sr. Siqueira Campas.
(Palmas.)

Em tempo, passo a Presidência das trabalhos
ao nobre Deputado Dino Fernandes, autor do requeri
mento desta solenidade, no momento em que home
nageio a'todos e registro a presença da defensora pú
blica nó meu Estado, Nivea Rolim (Palmas.)

O Sr. Ubiratan Aguiar, 19 Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada peJo Sr. Dino Fernandes, § 29 do arti
,go 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Con
vido o Exmo. Sr. Deputado, Defensor que é, lédio
Rosa, pelo PMDB, para seu pronunciamento.

OSR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu colega propo
nente desta sessão solene em prol da nossa querida
Defensoria Pública, Deputado Dino Fernandes; Sr.
Governador do Estado do Tocantins, Siqueira Cam
pos; Sr. Defensor Público-Geral da União, meu colega
Or. Reynaldo Coelho; Sr. Presidente da Associação
Nacional dos Defensores Públicos, Dr. Roberto Gon
çalves de Freitas Filho; Sr. Secretário da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Sus
támante; Sr. Defensor Público-Geral da Paraíba, Dr.
Gilberto Sarmento; Presidente da Associação dos
Defensores Públicas' do Estado do Rio de Janeiro, Dr.
André De Felice, que se encontra no plenária; Dr. Re
ginaldo de Castro, Presidente da OAB, colegas defen
sores públicos, colegas Deputados Federais, aos
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quais saúdo na pessoa do Deputado Pedro Fernan
des; cumprimento outro Pedro, meu ex-colega da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
Pedro Fernandes, pai do ilustre colega Dino Fernan
des, Sras. e Srs. Deputados, é com grande satisfação
que trago a palavra do meu partido, o PMDB, na justa
homenagem hoje prestada por esta Casa ao Dia do
Defensor Público.

A Defensoria Pública foi criada em 1950, pela
Lei nº 1.060, no tempo do nosso ex-Presidente Getú
lio Vargas. A atual Constituição atribui a esse órgão o
estatuto de "instituição essencial à função jurisdicio
nal do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e
a defesa, em todos os graus, dos necessitados" e de
termina que a organização da Defensoria Pública da
União, do Distrito Federal e dos Territórios, bem como
sua implantação nos Estados, sejam estabelecidas
em lei complementar.

Essa lei, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
já existe desde 1994. É a Lei Complementar n9 ao,
elaborada em estrita observância à determinação
constitucional de que os defensores públicos ocupem
cargos de carreira, providos na classe inicial median
te concurso público de provas e títulos e que tenham
assegurada a inamovibilidade.

A investidura no cargo de defensor público atra
vés de concurso público de provas e títulos, assim
como a prerrogativa da inamovibilidade são requisitos
imprescindíveis para o pleno exercício dessa função.

Ao integrar uma carreira estável, o defensor pú
blico ganha em autonomia e independência, atributos
indispensáveis para que ele desempenhe com a má
xima eficiência sua missão de defender a população
,carente, em especial em circunstâncias em que deva
representar contra o próprio Estado, Municípios ou
mesmo a União.

lamentavelmente, nobres colegas, seis anos
após a promulgação da Lei Complementar n9 80, ain
da há quatorze Estados da Federação que jamais re
alizaram concursos para compor os quadros de sua
Defensoria. Nesses Estados, a obrigação constitucio
nal de oferecer assistência judiciária e extrajudiciária
aos carentes tem sido precariamente cumprida atra
vés de convênios-com a Ordem dos Advogados do
Brasil, fundações, procuradorias e outras instituições
do gênero.

Não é difícil imaginar a enorme diferença da
qualidade da assistência jurídica prestada por um de
fensor público de carreira, com estabilidade e déca
das de experiência, e a prestação de assistência jurí
dica realizada por advogados recém-formados, inte-

ressados tão-somente em complementar sua forma
ção acadêmica. Pela mesma razão também defendo
o tratamento isonômico entre a Defensoria Pública e
o Ministério Público, responsáveis, respectivamente,
pelos trabalhos de defesa e de acusação.

Ouço, com prazer, o Deputado Darci Coelho.
O Sr. Darci Coelho - O Estado de Direito deve

buscar a universalização do acesso à Justiça. E o
acesso dos carentes à Justiça dá-se via Defensoria
Pública. E é por isso que nos solidarizamos com essa
valorosa categoria profissional, essa instituição que a
Constituição diz que é essencial na prestação da ati
vidade jurisdicional. Neste momento em que a Câma
ra dos Deputados presta-lhe essa homenagem, para
dar o significado da importância que meu Estado dá a
essa categoria, está aqui presente S. Exa. o Governa
dor do Estado do Tocantins e a nossa jovem Presi
dente da Associação dos Defensores Públicos do To
cantins, Dra. Verônica de Carvalho. Em nome da ban
cada do meu Estado, quero solidarizar-me com essa
categoria. V. Exa. á testemunha do trabalho que faze
mos na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, na Comissão que trata da reforma do Judiciá
rio, em benefício da Defensoria Pública. Obrigado
pelo aparte, Deputado lédio Rosa. (Palmas.)

O SR. IÉDIO ROSA - Ao agradecer a V. Exa.
pelo trabalho que tem feito, ajudando no desenvolvi
mento da nossa querida Defensoria Pública, Deputa
do Darci Coelho, também cumprimento a Presidente
da Associação dos Defensores Públicos do Tocan
tins, Ora. Verônica de Carvalho, ao mesmo tempo em
que revejo aqui mais de cinqüenta colegas defenso
res públicos do Rio de Janeiro que vieram prestigiar
essa festa maravilhosa. (Palmas.)

Ouço, com prazer, o ilustre Deputado Mendes
Ribeiro Filho, do PMDB do Rio Grande do Sul.

O Sr. Mendes Ribeiro Filho - Caro Deputado
rédio Rosa, manifesto a satisfação do nosso partido
em tê-lo como representante nesta sessão solene
que marca, eu diria, a justiça dessa.classe extrema
mente importante para o Brasil, que-'são os defenso
res públicos. Este plenário já foi palco de cenas mara
vilhosas. Mas, certamente, poucas vezes houve aqui
tanta vibração quanto a do Deputado rádio Rosa no
momento em que foi aprovada, na reforma do Judiciá
rio, a autonomia para os defensores públicos. Deputa
do lédio Rosa, quero dar, meu testemunho do traoa
lho, da dedicação, çia comp~tência de V. Exa. e, mais
do que isso, da obrigação. que V. Exa. tem - e sabe
que tem - com sua classe, a classe que fez V. Exa.,
ql\e o formou e o trouxe à Câmara dos Deputados.
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(Palmas.) Há vários conceitos para o defensor públi
co. Inúmeras leis -disciplinam essa atividade~ Quero
dizer a V. Exa., Deputado lédio Rosa, o que falei hoje
pela manhã aos defensores públicos: sou filho de um
notável Deputado e famoso jornalista, um homem
maravilhoso, que é meu orgulho, mas sou também fi
lho de uma mulher mar~vilhosa, que, além de todas
as qualidades, é defensora--pública. (Palmas.) Mais
do que isso, ela deixou de ser defensora pública de
pois de ter sido Presidente da Associação dos Defen
sores Públicos do Rio Grande do Sul. Entãp, Deputa
do lédio Rosa, permita-me pelo menos dividir com V.

I

Exa. a emoção, o orgulho e o agradecimento à essa
classe. Muito obrigado por ser colega de bancada de
V. Exa. na Câmara dos Deputados. (Palmas.)

O SR.IÉDIO ROSA - Deputado Mendes Ribei
ro Filho, muito obrigado por suas palavras. Tenho dito
à minha instituição que encontramos aqui 513 Depu
tados Federais que também lutam pela Defensoria
Pública. Encontramos, como representantes do Esta
do do Rio de Janeiro, 71 Deputados, todos simpati
zantes da Defensoria Pública. Ainda temos de con·
quistar alguns executivos que não perceberam que a
Defensoria Pública é necessária para nosso Pars.
(Palmas.)

Ressalvo, obviamente, o Estado do Tocantins,
em que S. Exa. o Governador acaba de implantar a
Defensoria Pública, nos termos da Lei Complementar
n" ao. (Palmas.)

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Gustavo
~~ .

O Sr. Gustavo Fruet - Deputado lédio Rosa,
em nome do PMDB do Paraná, é sempre bom reco
nhecer e ressaltar que a Câmara dos Deputados, sem
dúvida, constitui-se no espaço das contradições do
País. Um País que neste final de século caracteri
za-se peJa multiplicação dos centros de poder, tam
bém se caracteriza pela acentuada exclusão e daí a
importância de ressaltar instituições que possam pre
servaredefender os interesses de significativa parce
la que não tem canais para encaminhar suas reivindi
cações. Registro, como membro suplente do nosso
partido, o PMDB, na Comissão que trata da reforma
do Poder Judiciário, seu trabalho a favor da Defenso
ria Pública e em defesa de instituições da população

. brasileira. Da mesma forma, ressalto o trabalho con
junto e o apoio do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, através do nosso Presidente,
or. Reginaldo de Castro, no sentido de defender as
instituições que possam efetivamente atender aos

anseios de parcela significativa do nosso Pars. Para
béns, Deputado lédio Rosa. (Palmas.)

O SR.IÉDIO ROSA - Muito obrigado, Deputado
Gustavo Fruet. Devo dizer-lhe que contamos com seu
apoio não só aqui, mas também no Paraná, para me
lhorar a Defensoria Pública daquele Estado.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be
nevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado lé
dio Rosa, no momento em que V. Exa. fala da tribuna,
em nome da Liderança do nosso partido, o PMDB, e
depois dos brilhantes apartes proferidos pelos Depu
tados Mendes Ribeiro Filho e Gustavo Fruet, permi
ta-me trazer a manifestação pessoal e meus aplausos
à instituição que hoje homenageamos. Talvez não o fi
zesse imediatamente se não tivesse escutado, há
poucos instantes, o início do discurso de V. Exa., em
que há menção clara e explícita ao texto da Carta
Magna, ao art. 134, citado ipsis litteris. V. Exa. faz
com que revivamos aquele grande momento a que
este Plenário assistiu - e compartilhou - do dia 5 de
outubro de 1988, quando Ulysses Guimarães, exibin
do exemplar da Carta em que está inserido o art. 134
(palmas), oferecia a conceituação precisa em relação
à nossa iei fundamental que passou a vigorar a partir
daquela data. E V. Exa. bem se recorda - milhões de
telespectadores assistiram ao instante imponentíssi
mo da história do constitucionalismo brasileiro - da
democracia brasileira, que marcou nosso reencontro
com o El:rtado Democrático de Direito, quando ele res
saltou que aquela era a Carta cidadã. E não teríamos
a conceituação exata de cidadania se não tivéssemos .
instrumento adequado como é a Defensoria Pública,
que é, Siem dúvida alguma, a patrocinadora, como
instituição essencial, na prestação jurisdicional do
Estado àqueles realmente carentes. Relembro esse
fato, nobre representante do PMDB, Deputado lédio
Rosa, com imensa emoção porque, coincidentemen
te, estaria, como estava naquele 5 de outubro, nesta
mesma Mesa onde pontificam todos os nossos ilus
tres convidados, o Presidente da OAB, Reginaldo
Oscar Castro, o Dr. Reynaldo Silva Coelho, que du
rante algum tempo experimentei o prazer de tê-lo
como companheiro de equipe, ele exercendo aChefia
da Defensoria Pública e eu no Ministério da Justiça; o
Governador cearense que nós, do Ceará, empresta
mos ao Tocantins para que ele mais serviços prestas
se ao Estado e ao País (palmas), o nosso Deputado
Dino Fernandes, os demais partícipes da Mesa. Que
ro neste instante consignar meus aplausos e, sobre
tudo, minha admiração a essa competente categoria
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que tem prestado inequrvocos serviços à causa da ci
dadania e ao próprio País. Deputado lédio Rosa,
meus cumprimentos a V. Exa. (Palmas.)

O SR. IÉDIO ROSA - Deputado Mauro Benevi
des, agradeço a V. Exa. o aparte. O Brasil inteiro co
nhece os relevantes serviços prestados por V. Exa.
tanto nesta Legislatura quanto durante a promulga
ção-da Constituição.cidadã, .da. mesma forma qu.e..Q.

Governador do Estado do Tocantins foi Constituinte.
O Sr. Mauro Benevides - Muito obrigado.

O SR. IÉDIO ROSA - A atual Constituição pro
mulgada em 1988 ampliou, como nenhuma outra, os
direitos de cidadania. Esses direitos estão, porém,
condenados a se tornar declarações meramente retó
ricas, caso os cidadãos não tenham a garantia de as
sistência judiciária e extrajudiciária de qualidade, ain
da que por ela não possam pagar.

A garantia de acesso a uma boa assistência jurí
dica por todos os cidadãos, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é providência fundamental para que
~ssa Constituição cidadã não se torne um texto hi
póCrit~e nostálgico, mais um sonho frustrado da soci
edade Drasileira.

Com essa finalidade, esta Casa àcal>a de apro
var importante instrumento em prol do aperfeiçoa
mento da Defensoria Pública dos Estados, ao votar
emenda que lhe concede atão sonhada autonomia fi
nanceira, possibilitando que a instituição apresente
seu orçamento anual e sobre ele desenvolva seu tra
balho. (Palmas.)

Sr. Presidente, faço um parêntese para registrar
a presença do Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, a quem agradecemos o apoio. (Palmas.)

Continuando, aspiro ainda ao reconhecimento
do Congresso Nacional quanto a três outros pontos
importantes:

Primeiro, ver retornar para discussão e aprova
ção a emenda que concede à Defensoria Pública dá
União a mesma autonomia financeira aprovada aos
Estados e Distrito Federal. (Palmas.)

Segundo, a vitaliciedade, garantindo a demis
são do Defensor Público somente por decisão judicial
transitada em julgado. (Palmas.)

Terceiro, a exemplo do Ministério Público, a par
ticipação do Defensor Público no quinto constitucio
nal. (Palmas.)

Essas emendas foram apresentadas e rejeita
das, mas voltaremos ao assunto durante nosso man
dato. (Palmas.)

Com a passagem do dia 19 de maio, Dia dos
Defensores Públicos, faço apelo a todos os Governa
dores que ainda não tomaram as providências neces
sárias para constituir um corpo de defensores públi
cos concursados nos seus Estados: reflitam um pou
co mais sobre a enorme significação política e social
do trabalho realizado por esses profissionais.

CQIJ19. d~f~n.s9r público aposentado, sinto-me
honrado ao transmitir as homenagens do meu parti
do, o PMDB, a todos os defensores públicos do nosso
País. Reitero minha firme determinação de continuar
lutando para que nenhum cidadão brasileiro perma
neça impedido de pleitear seus direitos por falta de
uma Defensoria Pública bem constituída e atuante.

Tenho dito, Sr. Presidente.
Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - O pró
ximo omdor foi de fundamental importância na luta
pela autonomia orçamentária e administrativa dos de
fensores públicos. Trabalhou decisivamente para que a
classe conquistasse seu sonho, o qual será realizado.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Aécio
Neves, pelo PSDB. (Palmas.)

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu caro amigo,
Deputado Dino Fernandes, que ao longo dos últimos
meses possibilitou que cada um dos seus companhe
iros de partido, e muito além das fronteiras de seu
partido, pudesse conhecer um pouco mais de perto a
realidade da Defensoria Pública no Brasil, suas difi
culdadeB, seus anseios.

Cel1amente, foi ele, ao fado de Hélio e de alguns
outros companheiros, o grande baluarte na conquista
desse senha ao qual se referiu, mas que, tenho certe
za, é apl:mas uma etapa para outras que, com a ação
organizada de todos os senhores, com a participação
de muitos que revejo hoje no plenário, haverão de
conquistar o sen1imento. do Parlamento brasileiro.

Meu cáro companheiro e amigo Reginaldo de
Castro, Presidente da OAB; meu caro Dr. Reynaldo
Silva Coelho, Defensor Público-Geral da União; meu
querido amigo e companheiro, Governador Siqueira
Campos, cuja administração em Tocantins, em muitas
áreas, tem sido pedagógica para outros Estados bra
sileiros, receba aqui nosso reconhecimento; Sr. Ro
berto Gonçalves de Freitas Filho, Presidente daAsso- .
ciação Nacional dos Defensores Públicos da Uniio;
meu caro Dr. Gilberto de Sá Sarmento. Vi
ce-Presidente do Colégio dos Defensores Públicos;
meus caros companheiros e companheiras de Paria-
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menta, Sras. e Srs. Defensores Públicos que hoje
participam desta sessão extremamente significativa:

Começaria por dizer que em sessão solene
como esta é muito comum que Parlamentares se
mostrem dispostos a fazer, em nome de cada um de
seus partidos, pronunciamentos de saudação e ho
menagem.

Não foi diferente em relação a esta sessão. Inú
meros Parlamentares do meu partido, o PSDB, e do
Bloco Parlamentar PSDB/PTB, que lidero nesta
Casa, dispuseram-se a estar aqui trazendo sua expe
riência, sua visão e sobretudo sua homenagem aos
defensores públicos do Brasil. No entanto, fiz algo que
não costumo fazer, até porque é papel do Uder parti=
dário dar oportunidade a que seus companheiros
também possam, em momentos como este, externar
suas convicções e tornar público seus pontos de vis
ta, pois muitas vezes, pelas poucas oportunidades
que têm, essas opiniões ficam contidas em ambien
tes menores.

Porém, neste caso específico, fiz questão de es
tar aqui, não pelos meus méritos pessoais, mas certa
mente pela importância deste instante, para, na quali
dade de Lfder do Bloco majoritário nesta Casa, dar a
dimensão clara do que é e do que significa para os
brasileiros, que temos aqui a responsabilidade de re
presentar, a atuação dos defensores públicos.

Minha presença ne.sta tribuna, onde outras com
muito melhor qualificação poderiam estar, visa dar
uma simbologia, mostrar que o trabalho de vários dos
Srs. Parlamentares que aqui estão, vindos inclusive
da própria classe, tem feito com que a autonomia da
Defensoria Pública e outros avanços que possam vir
com o tempo estejam na pauta das discussões e das
apreensões desta Casa.

O momento é, sim, excepcionalmente oportuno
para que possamos fazer aqui, mesmo que singela
mente, uma reflexão sobre o papel do defensor públi
co na democratização do acesso à Justiça no nosso
País, tendo em vista dois eventos importantes que
transcorreram ou que transcorrem atualmente. Um
deles, que os senhores têm acompanhado de perto, é
a reforma do Judiciário; o outro é a vontade política do
Governo Federal em criar,mecanismos jurídicos e ins
titucionais para combateria violência que, infelizmen
te, tomou proporções desastrosas no Brasil, principal
mente nos centros urbanos -. hoje não mais mono
pólio dos grandes centros -, de.vido a vários fatores
sociais e econômicos, dentre eles,o tráfico de drogas,
os menores abandonados, a excIU~,ão social de gran-

de parcela da população brasileira e a ausência, mui
tas vezes, da autoridade policial.

O Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que defendo nesta Casa, tem como propos
ta política aplicar os preceitos da social-democracia
estabelecidos no programa partidário do PSDB. Den
tre as várias conquistas sociais já obtidas desde o inf
cio deste Governo podemos aqui, sem nos alongar
muito, falar da estabilidade da moeda como fator de
preservação da renda dos mais pobres; do assenta
mento de mais de 400 mil famílias de agricultores em
cerca de 8 milhões de hectares em terras desapropri
adas para a reforma agrária, mais do que tudo o que
já havia sido feito antes deste Governo; da redução
considerável dos índices de mortalidade infantil e da
ocorrênc:ia de diversas doenças, promovida pelos no
vos métodos de utilização da saúde pública; da pre
venção feita através dos agentes comunitários de sa
úde em praticamente todos os Municípios brasileiros;
da vacinação em massa da população; e por fim, den
tre tantOl:l outros avanços, poderíamos falar da preocu
pação com a qualidade do ensino e com sua abran
gência, principalmente para os mais pobres, o que pra
ticamente revolucionou o acesso ao ensino no Brasil,
onde hoje um terço da população está matriculada em
algum tipo de instituição de ensino.

Digo isso para mostrar que além de defensores
ou além de Parlamentares temos todos, acima de
tudo, urro compromisso claro com o desenvolvimento
deste País e com a diminuição das grandes injustiças
sociais, com as quais somos obrigados ainda a convi
ver no nosso dia-a-dia.

Co 110 podemos observar, o Poder Executivo,
com o apoio das duas Casas do Congresso Nacional,
fez profl.:·ndas reformas na base de nossa sociedade.
Os resultados começam a ser colhidos timidamente
por esta geração, porém o retorno principal dos inves
timentos sociais efetuados virá a médio e longo pra
zos. Entretanto, fazer prevalecer a justiça para os
mais pobres em nosso País ainda é um sonho dos
ideólogos do Partido da Social Democracia Brasileira,
como foi o de um de seus fundadores, o jurista de
alma humanitária inigualável Franco Montara, que du
rante sua profícua vida soube transmitir como poucos
a base da democracia, o direito e ajustiça para todos.

SICIS. e Srs. Defensores Públicos, Sras. e Srs.
Parlamentares, a Constituição de 1988, à qual se re
feriu o Deputado Mauro Benevides, a Constituição ci
dadã, traz em uma de suas cláusulas pétreas a deter
minação de que o Estado prestará assistência jurídi
ca integral e gratuita aos que comprovarem insuficiên-
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cia de recursos. Essa certamente é a motivação da
nossa presença aqui.

Infelizmente sabemos todos que, apesar do
desdobramento, da dedicação muito acima do dever
dos próprios defensores públicos, esse preceito cons
titucional vem sendo desrespeitado devido à falta de
estrutura, de recursos e de pessoal na Defensoria PÚ
blica para atender à demanda por defensores da
grande maioria da população brasileira que se encai
xa nos padrões legais como pobres e sem recursos
para promover a contratação de seus defensores.

A preocupação em fazer cumprir a determina
ção constitucional e a Lei Complementar nº 80, de
1994, que estabeleceu a organização da Defensoria
Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios,
prescrevendo normas gerais para sua organização
nos Estados, é dever de todos, cabendo a cada um
dos Poderes da União empreender no seu âmbito os
esforços para sua completa implementação, pois tan
to a União como os Estados estão teoricamente apa
relhados, constitucionalmente, para a prestação da
assistência judicial e extrajudicial aos necessitados
em todo o território nacional.

Entretanto, senhoras e senhores, a realidade
demonstra que a Defensoria Pública no nosso País
encontra-se ainda em fase embrionária, por falta prin
cipalmente de recursos, o que acaba se refletindo em
sobrecarga para os poucos abnegados que abraça
ram essa missão e em enorme injustiça contra o juris
dicionado carente de recursos que, muitas vezes, é
condenado sem que se esgotem os recursos de defe
sa ou simplesmente continuam presos após terem
cumprido suas sentenças por absoluta falta de assis
tência judicial. Essa é a dura e cruel realidade no Bra
sil hoje.

O problema, Sras. e Srs. Parlamentares, é bas
tante sério. São necessárias providências urgentes
para corrigir erros acumulados por décadas no siste
ma judiciário brasileiro e no prisional, onde quase
sempre é o mais pobre o condenado.

Para cumprir essa lei complementar a que me
referi precisamos de recursos e de legislação que es
tabeleça a criação de cargos' suficientes paraatender
à atividade-fim assim como às atividades de apoio, o
que certamente terá suporte desta Casa e do Senado
Federal para sua aprovação, assim como, tenho cer
teza, do Ministro da Justiça, José Gregori, homem
profundamente ligado aos direitos humanos e que
trabalhará ao nosso lado pelo engrandecimento da
Defensoria Pública no Brasil como instituição forte do
Estado na área social, que atuará por meio de seus

agentes políticos - os defensores públicos - na pro
moção da paz social, visto que onde e quando a Justi
ça é democratizada a paz social se viabiliza e se sus
tenta.

Deixo, portanto, Sras. e Srs. Parlamentares,
Sras. e Srs. Defensores Públicos, em nome do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB, os agradecimentos pelo
convívio que tivemos ao longo desses últimos meses
com inúmeros representantes de V. Sas.

Congratulo-me com os Srs. Defensores Públi
cos de cada canto deste País, particularmente das
comunidades mais remotas, pelo trabalho qlJe reali
zam. Desejo que, ao comemorarem seu dia, seja
dada atenção cada vez maior às suas reivindicações.
Posso dizer-lhes que encontrarão eco nesta Casa,
uma vez que já aprenderam o caminho que leva ao
convencimento: o diálogo e a argumentação firme.

Não posso deixar, também, de homenagear
meus conterrâneos, Dr. Armando Dias, Procura
dor-Gerai da Defensoria Pública de Minas Gerais, e
Or. Egberto Batista, Presidente da Associação dos
Defensores Públicos de Minas Gerais, aqui acompa
nhados de expressiva delegação. (Palmas.)-' -

Esses homens tiveram papel extremamente im
portante na argumentação e no convencimento que
pudemos transferir aos nossos companheiros, que
aqui de forma unida e firme votaram pela autonomia
orçamentária da Defensoria Pública no Brasil. Esse
foi apenas um passo, como disse aqui o Deputado lé
dio e como tem dito esse grande companheiro e meu
fraterno amigo Deputado Dino Fernandes, para que
outras conquistas venham não apenas em defesa dos
interesses dos defensores públicos, mas também em
defesa daqueles que não sobreviverão sem uma de
fensoria forte, autônoma, com independência finan
ceira, orçamentária e administrativa. (Palmas.)

Antes de encerrar, concedo aparte ao nobre De
putado Sérgio Reis, nosso companheiro de Sergipe.

O Sr. Sérgio Reis - Sr. Presidente, senhoras e
senhores, meu colega Dino Fernandes, do PSDB do
Rio de Janeiro, na tarde de hoje, saúdo a todos aqui
presentes. Não poderia de forma alguma deixar de fa
zer-me presente na tarde de hoje, mesmo enfermo 
fui acometido de uma forte febre -, para prestigiar
nosso colega Dino Fernandes, autor do requerimento
de homenagem aos defensores públicos do nosso
País, aos quais podemos chamar talvez de nossos
Robin Wood, não no sentido de roubar dos ricos para
ajudar os pobres, mas porque ajudam a fazer justiça
àqueles que realmente merecem, o povo sofrido do
nosso País. Também queria informar que no meu
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Estado, Sergipe, o Governador Albano Franco está mais de espaço para falar para esta importante cate.,
concedendo hoje reparação salarial aos servidores goria dos defensores públicos.
do Estado. Todos sabemos da defasagem salarial Sr. Presidenté, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e
existente nesse segmento. Desejo comunicar tam- Srs. Convidados e Autoridades, ocupo a tribuna para
bém que haverá concurso público para preenchimen- destacar o papel e a importância da Defensoria Públi-
to de mais 45 vagas para o cargo de defensor público ca para o País. A Defensoria Pública é uma instituição
no Estado de Sergipe, cuja Defensoria Pública tem à essencial à função jurisdicional do Estado, prestando
frente hoje nosso amigo e companheiro Jorge Fraga, gratuita e integral assistência jurídica, judicial e extra-
que está fazendo um brilhante trabalho naquele ór- judicial aos necessitados, na defesa de seus direitos
gão. e interesses.

O SR. AÉCIO NEVES - Deputado Sérgio Reis, O desprovido de fortuna, indubitavelmente, é a
agradeço a V. Exa. o aparte. razão primeira da sua plena existência. Exatamente

Sr. Presidente, minha homenagem final aos de- por isso deve ser considerado a causa maior da luta
fensores públicos faço através do Deputado Dino Fer- incessante para que seja dado ao mesmo todo o ins-
nandes, pela sua sinceridade, pelo seu jeito simples, trumental necessário, permitindo-lhe beneficiar-se
mas extremamente correto no trato e fecundo na ar- dos mesmos direitos concedidos aos demais compo-
gumentação, o que possibilitou a cada um de nós co- nentes da sociedade, com certeza, mais abastados.
nhecer um pouco mais da realidade dos senhores. Sabemos que a missão do Defensor Público é

Parabéns pelo trabalho e, sobretudo, pelos re- árdua. Porém, vale a pena suavizar com competência
presentantes que os senhores enviaram ao Congresso a aflição dos que nada têm e muito sofrem, dar-lhes o
Nacional. amparo da lei e da justiça.

Muito obrigado. (Palmas). A Constituição Federal de 1988 procurou garan-
O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Peço tir a todos igual acesso à Justiça, assegurando-lhes

autorização ao meu querido e honrado Deputado Pa- igual possibilidade da tutela jurisdicional.
ulo Octávio para dar a palavra, quebrando o protoco- O Sr. Fernando Ferro - Permite-me um aparte,
lo, ao Deputado João Grandão, que está com viagem Deputado?
marcada. (Pausa.) _ O SR. JOÃO GRANDÃO - Com prazer, Depu-

Com a palavra o nobre Deputado João Gran- tado Fernando Ferro.
dão, que falará pelo PT. - O Sr. Fernando Ferro - Deputado João Gran-

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi- dão, quero felicitá-lo pelo pronunciamento e, ao mes-
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Dino Fer- mo tempo, parabenizar o Deputado Dino Fernandes
nandes, em nome do qual queremos cumprimentar pela iniciativa, expressando meu sentimento de cari-
toda a Mesa, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lu- nho e de compromisso com os profissionais que de~

gar, quero agradecer a compreensão não só do De- senvolvem essa atividade em várias regiões do País.
putado Paulo Octávio, mas também do PFL, que, evi- Particularmente, quero dizer que, sem termos uma
dentemente, em nome do Deputado, concordou que Justiça comprometida com a cidadania e com a de-
quebrássemos o protocolo. É motivo de satisfação mocracia, não teremos futuro como nação. E este
essa compreensão dos nobres pares. País, que hoje, lamentavelmente, é palco de tanta di-

Sr. Presidente, gostaríamos de cumprimentar, ferença, de tanta distância entre setores sociais, tem
em nome da Dra. Nancy Gomes de Carvalho, Procu- nessas pessoas, que podem e se aproximam daque-
radora-Geral da Defensoria Pública de Mato Grosso les necessitados, os instrumentos para se garantir o
do Sul, todos os defensores e defensoras públicos mínimo de cidadania. Portanto, neste momento, nós,
aqui presentes e, em nome da Dra. Salete Fátima do que mais do que nunca, sentimos a importância e o
Nascimento, Defensora Rública da minha cidade, peso crescente que a população do País dá a itens
Dourados, em Mato Grosso do Sul, toda a delegação como justiça e segurança, queremos homenagear os
de Mato Grosso do Sul também 'aqui presente. senhores· e senhoras que aqui estão. E quero repor-

Aproveitamos a oportúnidade para agradece'r tar-me aos pernambucanos aqui presentes, homena-
ao Deputado Pedro Celso, do' Distrito Federal, que, de geando-os por sua ação no nosso Estado. Quero di-
forma bastante humilde-8: Exa,'el?tava inscrito para zer, ainda, que faço de minha voz o que já ouVi aqui de
falar em nom'e do Partido dos Trabaltiadores -, pro- outros colegas Parlamentares: a manifestação de
porcionou condições para que tivéssemos um pouco compromisso com esta categoria. Nobre Deputado,
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num País onde não há direitos, onde não há possibili
dade e oportunidade de Justiça, não se terá jamais
democracia. Num País em que assisti a crescer a cor
rupção, as mazelas sociais, é imprescindível uma De
fensoria Pública que possa resguardar a integridade
da Nação. (Palmas.) Parabéns a V.Exa. pelo pronun
ciamento. Parabéns também ao Deputado Dino Fer
nandes e a todos os senhores que hoje vêm abrilhan
tar este plenário. Devem continuar conosco, ajudan
do-nos a construir novos espaços legais, constitucio
nais e democráticos na sociedade brasileira. (Pal
mas.)

O SR. JOÃO GRANDÃO - Muito obrigado, De
putado Fernando Ferro, do meu partido, o Partido dos
Trabalhadores.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Pi
mentel.

O Sr. José Pimentel - Nobre Deputado João
Grandão, quero saudar V. Exa., que hoje fala em
nome do nosso partido, e registrar que o Brasil não
será um país democrático enquanto a Defensoria PÚ
blica não for estruturada em todas as instâncias, parti
cularmente nos Estados mais pobres. E quero regis
trar que no meu Estado, o Ceará, embora tenha sido
criada já há um certo tempo grande parte das varas e
das comarcas, infelizmente, não tem Defensoria PÚ
blica, sobrecarregando aqueles que ali atuam etraba
lham. Quero registrar também que esta Casa, no ano
de 1999, aprovou uma lei determinando que a compe
tência da Defensoria Pública Federal limita-se às cor
tes superiores, deixando a primeira instância federal e
a Justiça do Trabalho a critério de convênio com os
Governos Estaduais. Isso fragiliza exatamente o pas
so primeiro da nossa Justiça Federal. (Palmas.) Que
ro registar, ainda, que precisamos fazer um grande
esforço nos nossos Estados para que cada um deles
implante a Defensoria Pública. Por fim, em nome da
Presidenta da Associação no Estado do Ceará, Môni
ca Barroso, saúdo os bravos companheiros e compa
nheiras que ali lutam na defesa do excluído, do pe
queno, daquele que efetivamente precisa de Justiça.
Parabéns pelo seu pronunciamento, nobre Deputado.
(Palmas.)

O SR. JOÃO GRANDÃO - Muito obrigado, no
bre Deputado.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Wellington
Dias.

O Sr. Wellington Dias - Deputado João Gran
dlo, quero saudar V.Exa., o Presidente da Associa
ção Nacional dos Defensores Públicos, meu conterrâ
neo do Piauí, Roberto Gonçalves de Freitas Filho, e,

com o maior prazer, falar da importância que tem
essa homenagem. Com certeza, quero homenagear
também, pelo Partido dos Trabalhadores, todos os
defensores públicos do Brasil, especialmente do meu
Estado, que têm um trabalho da maior importância no
combate ao crime organizado, à corrupção, na defesa
de direitos elementares do cidadão. Quero assumir
aqui também o compromisso contra qualquer forma
de mordaça que se queira impor aos defensores pú
blicos. (Palmas.)

O SR. JOÃO GRANDÃO - Muito obrigado, De
putado Wellington Dias. É uma honra para nós falar
mos pelo Partido dos Trabalhadores e termos Depu
tados do seu naipe aparteando-nos.

Prosseguindo, Sr. Presidente, em decorrência da
garantia constitucional de direito de ação, os Constituin
tes preocuparam-se em não privar aqueles economica~

mente necessitados de terem acesso à Justiça.
Quero, neste momento, tecer algumas conside

rações a respeito de Mato Grosso do Sul, em relação
à Defensoria, cuja Constituição, em seu art. 140, con
sagra a Defensoria Pública como instituição perma
nente, essencial à função jurisdicional do Estado.

O a.rt. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal
assim dispõe:

5º. (...)
LXXIV - O Estado prestará assistên

cia jurídica integral e gratuita aos que com
provarem insuficiência de recursos;

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e
Srs. Defensores, a Defensoria Pública não possui a
atuação restrita de cuidar unicamente da defesa do
necessitado, em juízo, compreende também a con
ciliação entre as partes, o aconselhamento, a orien
tação, a informação jurídica, a postulação e a defe
sa dos direitos e interesses do carente, em todos os
graus e instâncias.

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul
conta hojé, para atuação no primeiro grau de jurisdi
ção, com 109 defensores públicos, número ainda in
suficiente para a demanda dos que a procuram, e,
para atuação no segundo grau de jurisdição, com um
quadro de Procuradores de classe final de carreira.
Em 1999, foram empossados 22 novos defensores.
Mesmo assim, há deficiência no quadro de carreira.

No ano de 1999, a Defensoria Pública de Mato
Grosso do Sul atingiu o número de 211 mil pessoas
atendidas e, mesmo com todas as dificuldades,
acompanha 62% de todas as ações em andamento
no Poder Judiciário.
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A Defensoria Pública no meu Estado, assim
como em vários outros, não possui quadro de apoio
técnico-administrativo, o que é lamentável. Não conta
com psicólogo, assistente social, nem agente admi
nistrativo, dificultando atendimento eficaz à popula
ção carente.

A criação do quadro nos moldes do Ministério
Público só sera possível com a autonomia financeira
da instituição, pois é inaceitável que, às portas do ter
ceiro milênio, o Estado acusador se faça mais forte
que o Estado defensor. (Palmas.)

Urge, senhoras e senhores, a criação e imple
mentação das Defensorias Públicas em todos as Uni
dades da Federação, com a criação de quadro de carre
ira próprio, em quantitativo suficiente para atuar em pri
meiro e segundo graus de jurisdição, sendo necessário,
ainda, que as garantias e prerrogativas asseguradas
aos membros da Defensoria Pública sejam respeitadas
por todos os órgãos judiciários, uma vez que as mes
mas são mecanismos indispensáveis para minimizar,
extra e judicialmente, as diferenças dos desiguais.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Con

cedo a palavra ao querido e talentoso Deputado Pau
lo Octávio, pelo PFL. (Palmas.)

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Exmo. Deputado Dino Fernan
des, idealizador desta homenagem, que ora dirige os
trabalhos; Exmo. Sr. Governador Siqueira Campos,
do meu partido, PFL, dirigente do Estado que mais
cresce neste País; Exmo. Dr. Reynaldo Silva Coelho,
Defensor Público-Geral da União; Dr. Roberto Gon
çalves de Freitas Filho, Presidente da Associação Na
cional dos Defensores Públicos; Dr. Gilberto de Sá
Sarmento, Vice-Presidente Nacional do Colégio de
Dirigentes dos Defensores Públicos; meu caro Geral
do Martins Ferreira, Presidente da Associação dos
Defensores Públicos do Distrito Federal; Dra. Anne
Elizabeth de Oliveira, , Líder da categoria no Distrito
Federal; Sras. e Srs. Deputados e Srs. Defensores PÚ
blicos; autoridades presentes; meus amigos, é muita
honra, em nome do Partido da Frente Liberal, subir à
tribuna da Câmara dos Deputados nesta sessão sole
ne destinada a homenagear o defensor público, figura
importante e imprescindível para que o conceito de
democracia tenha capilaridade e atinja todas as ca
madas sociais. O defensor público é a garantia do
acesso do pobre à Justiça, em todos os níveis.

Há pouco, no entanto, a ser comemorado neste
dia, do ponto de vista institucional. Em verdade, a De-

ifensoria Pública, embora prevista e realçada na
Constituição Federal de 1988, não se implantou devi
damente em todo o território nacional. A estrutura das
Defensorias Públicas está longe de atender às míni
mas exigências da grande clientela de necessitados.

Cientistas sociais estimam que 80% da popula
ção brasileira não tem acesso à Justiça e muito me
nos à assistência extrajudicial. As estatísticas oficiais
informam que 34% da população vive abaixo da linha
de pobreza. Há, portanto, uma legião de excluídos de
qualquer assistência judiciária necessitados de uma
defensoria bem-estruturada, ágil e moderna.

O Dr. Reginaldo Oscar de Castro, que acaba de
nos deixar, Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, sintetizou bem a situação num manifesto à Na
ção, em 15 de junho de 1999.

Disse ele:

Um País cuja Justiça não é acessível à
maioria da população trai os ideais básicos
da cidadania e do Estado Democrático de
Direito. Lamentavelmente, é o que ainda
ocorre no Brasil.

Não obstante o que ainda falta, há conquistas
que deve.m ser comemoradas hoje, no mês do defen
sor público. Os Governos Estaduais têm-se voltado
com maiorempenho para a criação e o fortalecimento
das Defensorias Públicas, que em muitos Estados
vêm sendo reestruturadas.

Recentemente, a Câmara dos Deputados apro
vou, no ílmbito da reforma do Judiciário, a indepen
dência financeira e administrativa das Defensorias
Públicas nos Estados, passo essencial para seu forta
lecimento. Essa independência, no entanto, deve ser
estendida à Defensoria Pública do Distrito Federa',
que até hoje está equivocadamente vinculada à
União, embora dela não receba os recursos necessá
rios para o bom desempenho do seu papel, apesar
de ter atendido a 130 mil pessoas em 80 mil proces
sos, em 1999, com apenas 33 defensores públicos na
ativa, ocorrendo o mesmo com a Defensoria da
União, até hoje incipiente em condições materiais e
insuficiente em recursos humanos.

, Por isso, ainda há muito trabalho pela frente. E
esta Casa tem papel preponderante, devendo as Lide
ranças partidárias assumir o compromisso de aprovar
o projeto de lei que cria novos cargos de defensor pú
blico ,da União e, se possfvel, interagir com o Poder
Executivo para sua ampliação, de modo que o papel
definido na Constituição venha a ser plenamente de
senvolvido em benefício de todo o povo brasileiro.

A Defensoria Pública é função essencial à Justi
ça e braço do Estado na área social. A eficiência des
se serviço e sua importância junto acomunidade me-
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dem-se por dois resultados: no Ceará, a Defensoria
Pública promove 90% dos feitos de família, 90% dos
feitos criminais e aO% dos feitos cíveis; a Defensoria
Pública do Rio de Janeiro já recebeu prêmios interna
cionais por seu atendimento de mais de 1 milhão de
pessoas por ano. (Palmas.)

Há um exemplo que vem do Piauí. O defensor
público que atua na Auditoria Militar Estadual, Dr. Nel
son Nery da Costa, assumiu sozinho a defesa de 700
policiais de baixa patente que respondiam a processo
disciplinar por insubordinação. A garantia da pacifica
ção passou pela Defensoria Pública.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o art.
142 da Lei Complementar nº ao, de 1994, estabele
ceu, em janeiro daquele ano, o prazo de seis meses
para que os Estados implantassem suas Defensorias
Públicas. Passados seis anos, não se conhece ne
nhum ato da União no sentido de exigir das Unidades
da Federação o cumprimento pleno e eficaz do dispo
sitivo legal. É impossível solicitar paciência ao povo. A
gente humilde precisa conhecer seus direitos e exer
cer na plenitude sua cidadania.

O acesso livre e gratuito à Justiça é um direito
do cidadão. Quero dizer, desta tribuna e neste dia de
homenagem, aos defensores públicos que me con
venci da sua importância. A partir deste momento,
quero registrar de público o que já externei aos com
bativos líderes da classe de defensores públicos, no
sentido de que continuarei a ser um defensor intransi
gente da imediata implantação, consolidação e forta
lecimento da Defensoria Pública em todo o País. (Pal
mas.) É um direito do cidadão e um dever do Estado.
Está na lei. Vamos exigir seu imediato cumprimento.

Concedo o aparte a V. Exa., nobre Deputado Pe
dro Valadares.

O Sr. Pedro Valadares - Deputado Paulo Octá
vio, parabenizo V. Exa. por seu discurso, principalmen
te quando aborda a questão da reforma do Judiciário
- aprovamos aqui a autonomia financeira para os de:
fensores públicos. Mas não se trata apenas disso. E
preciso que os defensores públicos, homens que ver
dadeiramente defendem a população pobre do Brasil,
tenham, nas comarcas, nos fóruns, a mesma estrutura
dada ao Ministério Público, aos juízes, para que pos
sam pôr em prática a Defensoria Pública com maisde
senvoltura e mais brilhantismo. Triste do Estado, triste
da nação que não tem defensores públicos. (Palmas.)
Hoje o Brasil tem milhares de pessoas pobres. Como
essas pessoas, sem recursos financeiros, poderiam
ser defendidas, não fossem os defensores públicos?
No Estado de Sergipe - o menor da Federação 
houve mais de 20 mil procedimentos somente no ano
de 1999, com apenas 55 defensores públicos. Então,
naturalmente, é preciso que o Estado dote autonomia
financeira, com estrutura nos fóruns, a fim de que os
defensores públicos desenvolvam suas funções como

vêm fazendo em Sergipe e em vários outros Estados.
Em Sergipe é dirigido pelo Sr. Jorge Fraga - contem
porâneo de faculdade -, que vem trazendo para a De
fensoria Pública, para o povo sergipano verdadeira
justiça. Triste daquele que não tem acesso à Justiça.
Portanto, parabenizo os defensores públicos, que hoje
estamos homenageando. Nesta Casa, ainda que nós,
do PSB, façamos oposição ao Governo Federal, é
bom que se diga que, quando há interesse da popula
ção brasileira, interesse do povo sergipano, do povo
brasileiro, não existem partidos, não existem posições
ideológicas, mas, sim, a vontade de servir ao nosso
povo. Parabéns aos senhores defensores. V. Sas. têm
meu respeito e minha admiração. (Palmas.)

O SR. PAULO OCTÁVIO - Obrigado, Deputado
Pedro Valadares.

Ouço, com prazer, o Deputado Almir Sá.
O Sr. Almir Sá - Deputado Paulo Octávio, para

benizo pelo brilhante pronunciamento. Aproveito
para registrar a presença do Governador Neudo
Campos, de Roraima, que no dia 19 de maio criou a
Defensoria Pública daquele Estado. (Palmas.) Tam
bém está presente a esta sessão solene o responsá
vel pela Defensoria do Estado, Dr. Alexander Ladis
lau. O Estado de Roraima, no extremo norte do Brasil,
faz a marca e o registro da Defensoria Pública. É o es
pelho e o registro dos senhores presentes do norte
do Brasil, na divisa com a Venezuela, fazendo um be
líssimo trabalho, referendado, marcado pela presen
ça firme e pelo apoio do Governador Neudo Campos
nos quatro cantos do Estado. Parabéns aos defenso
res públi~os e ao meu ilustre colega Deputado Paulo

. Octávio, por estar defendendo e homenageando essa
classe fantástica que defende o pobre, o humilde.
Obrigado pela atenção. (Palmas.)

O SR. PAULO OCTÁVIO - Meus cumprimentos
~o Deputado Almir Sá e ao Governador Neudo Cam
pos, que muito nos honra com sua presença.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa é
uma medida que não admite protelações nem respos
tas vagas. O povo tem fome de justiça. Precisa conhe
cer e exercer seus direitos. A forte e permanente atua
ção da Defensoria Pública significa, também, que a
atuação dos diversos organismos de governo será
plenamente vigiada pelos olhos atentos de quem co
nhece os limites da ação do Estado.

Vamos criar a Defensoria Pública em todo o Bra
sil. Vamos fazer valer a letra da lei, valorizar a Defen
soria Pública e o defensor público e, com isso, Sr. Pre
sidente, meus senhores e minhas senhoras, reduzir
essa legião de brasileiros excluídos. Este é um traba
lho que todos nós - Parlamentares, defensores pú
blicos, Governo - temos de fazer juntos, no mais cur
to espaço de tempo.

Muito obrigado. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Tenho
a honra de convidar para fazer parte da Mesa o queri
do Governador de Roraima, Sr. Neudo Campos. (Pal
mas.)

Anuncio também a presença do ex-Secretário
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Técio Lins
e Silva. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Antonio Fle
ury, que falará pelo PTB. (Palmas.),

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (Bloco/PTB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, caro
Deputado Dino Fernandes, desejo cumprimentá-lo
pela feliz iniciativa de realizarmos hoje esta impor
tante homenagem à categoria dos Defensores Públi
cos. Quero, também, cumprimentar as demais auto
ridades presentes: Srs. Governadores Neudo Cam
pos e Siqueira Campos; Dr. Reynaldo Silva Coelho,
Defensor Público-Geral da União; Dr. Gilberto Sar
mento, Vice-Presidente do Colégio dos Defensores
Públicos-Gerais; Dr. Roberto Freitas, digníssimo
Presidente da Associação Nacional dos Defensores
Públicos..

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e
Srs. Defensores Públicos, meus amigos, minhas ami
gas, confesso que havia escrito um pequeno discurso
para proferir nesta importante data, mas resolvi dei
xar de lado aquilo que havia preparado. Posso trocar
de óculos novamente para enxergar o rosto de todos
os senhores e poder falar-lhes olhando nos olhos.
Dessa forma, deixei de lado o discurso, em primeiro
lugar, para dar o meu testemunho, como membro titu
lar e um dos sub-relatores da reforma do Poder Judi
ciário, do incansável trabalho desenvolvido por nosso
companheiro lédio Rosa em defesa dos defensores
públicos de todo o Brasil.

Devo também dizer que o Deputado Dino Fer
nandes também se notabilizou nesta Casa pela in
transigente defesa dos defensores públicos.

Mas quero falar, em primeiro lugar, não como
Deputado Federal.

Fui, durante mais de vinte· anos, Promotor de
Justiça e Procurador de Justiça do Estado de São Pa
ulo; fui Presidente da Associação\Paulista do Ministé
rio Público duas vezes, e da Con~ederação Nacional
do Ministério Público, três vezes.

Durante a Constituinte, luteI para que a minha
instituição alcançasse a posição que o legislador nos
outorgou, ou melhor, não' nos outorgou, nós a con
quistamos. É por isso que, ão me ~irigir ao Presidente
da Associação Nacional e aos def~nsores públicos do
Brasil que aqui se encontram, digOj que na reforma do
Judiciário passo importante foi dadp no sentido da au
tonomia financeira da instituição, ? que não foi favor

algum, e sim uma conquista do trabalho de cada um
de V.Sas. (Palmas.)

Digo sem medo de errar que a balança do Poder
Judiciário está desequilibrada. O Ministério Público, à
mercê do trabalho desenvolvido pelos seus líderes
mas, prinCipalmente pelo trabalho de cada um de
seus integrantes, alcançou uma posição em que as
suas garantias e condições de trabalho lhe permitem
exercer de forma cada vez mais eficiente asua função
constitucional e legal.

Essa balança precisa ser equilibrada. É neces
sário - e digo aqui sem medo de ser mal interpretado
- que esta Casa, que já assistiu a manifestações de
regozijo, de júbilo, por conquistas de categorias, mas
também que viu cair conquistas importantes, saia do
discurso. Os senhores não agüentam mais discursos!
Os senhores querem a prática; os senhores querem,
efetivamente, meios para trabalhar. (Muito bem!)

O que se vê, porém, é uma distância muito gran
de, muitas e muitas vezes entre o discurso e a prática.

O que se vê - e eu invoco o testemunho dos
companheiros de Defensoria da União - é uma lei,
aprovada na Câmara dos Deputados, ser modificada
na calada da noite no Senado Federal por emenda de
redação, retirando direitos dos defensores públicos
da União, e ser sancionada pelo Presidente da Repú
blica sem que nada seja feito. (Palmas.)

Ontem assistimos a esta Casa retirar uma anti
ga conquista que os defensores públicos almejam e
também precisam ter: a vitaliciedade. Através de uma
emenda à Constituição foi permitida a retirada dos
cargos de juiz epromotor, por simples processo admi
nistrativo, do Conselho Nacional da Magistratura e do
Ministério Público.

Se esta Casa viu a Cónstituição Cidadã, empu
nhada p'Jr Ulysses Guimarães com muito orgulho,
hoje ela assiste muitas vezes à promulgação de
emendas constitucionais não-cidadãs, que retiram di
reitos que não são de categorias, não são corporati
vistas, rr:as são direitos que asseguram a plena de
mocracia ao povo brasileiro. Repito: ainda ontem as
sistimos a essa retirada, permitindo a perda dos car
gos do promotor e do juiz. A vitaliciedade deixou de
existir ontem por um ato desta Casa.

Evejam o perigo que isso representa: é o prime
iro passo para o fim da independência do Poder Judi
ciário. E o fim da independência do Poder Judiciário
significa o começo do fim de uma democracia. (Muito
bem!)

Portanto, o que falta aos senhores, além da au
tonomia administrativa e financeira, é a autonomia
funcional. O defensor público não se confunde com o
defensor do Estado, uma vez que precisa exercer sua
função até contra o Estado. (Palmas.) Para isso é ne
cessário que ele realmente tenha essa independên
cia, com a escolha do próprio chefe, como faz o Minis-
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tério Público. Posso falar com tranqüilidade - como Não tenho a felicidade que teve o meu compa-
já disse aos senhores -, por ter colaborado para que nheiro Alceu Collares que pôde chegar aqui e dizer
a minha instituição atingisse esse grau de indepen- que implantou a Defensoria Pública no seu Estado
dência. quando Governador.

Alcançar vitórias, a glória, é fácil; difícil é manter Como disse ao Dr. Roberto e repito aos senho-
as conquistas no decorrer do tempo. Os senhores já res, a minha visão se modificou completamente. Vejo
conquistaram, pelo seu trabalho, o respeito da popu- hoje que a Procuradoria do Estado dedica...
lação brasileira. Podem ter certeza de que esta Casa, O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Depu-
que reflete a população brasileira - 'temos represen- tado Fleury, peço a V. Exa. com muito carinho que
tantes de todas as categorias profissionais - é sensí- conclua.
vel aos apelos para que a Defensoria Pública real- Serei breve. É que gostaria de prestar este de-
mente alcance o status que mereceJ Mas esta Casa poimento que considero importante para os defenso-
não funciona sem que a voz do povo se faça sentir res públicos de todo o Brasil e fazer o mea-culpa pe-
nem sem que aqueles que merecem alguma coisa es- rante todos eles. (Palmas.)
tejam aqui lutando. Senhoras e senhores, infelizmente os que me·

Sou testemunha do trabalho anônimo que vári- Ihor se destacam são destinados pela Procuradoria
os defensores públicos, que estivera~ aqui conosco, para a defesa do Estado, para a Procuradoria Fis·
desempenharam nessa batalha. Essa vitória, entre- cal, enquanto os que eventualmente não se desta-
tanto, não é apenas do Deputado lédi? Rosa, do De- cam são destinados para a Procuradoria de Assis-
putado Dino Fernandes ou dos representantes dos tência Judiciária, como se fosse atividade menor.
senhores que aqui vieram. É uma vitória daqueles (Palmas).
que acreditam que para um povo ser feliz precisa Concedo, com muita honra, ao nobre Deputado
acreditar na sua Justiça. E não há Justiça sem que te- lédio Rosa o aparte
nhamos o perfeito equilrbrio entre acusação e defesa, O Sr. lédio Rosa - Deputado Luiz Antonio Fle-
entre o Estado e o mais fraco. Na defesà dos hipossu- ury, sei que o tempo é exíguo, mas não posso deixar
ficientes, os senhores estarão, sem d~vida alguma, de dar meu testemunho referente ao trabalho desen.
fazendo um trabalho n-o sentido da de.mocratização volvido por V. Exa., em prol da Defensoria Pública, na
da Justiça do nosso País. (Palmas.) Comissão Especial que trata da reforma do Poder Ju-

Meus amigos, tenho escutado vários discursos diciário. E dizer que os Defensores Públicos da Re·
no decorrer da minha atividade como Deputado Fede- gião dos Lagos e de todo o Estado do Rio de Janeiro
ral, nos quais os Parlamentares se dizem empenha· estão comemorando em relação ao atendimento de 1
dos nessa luta. Mas para que a Defensoria Pública da milhão e 200 mil pessoas no ano passado. Esse as-
União e dos Estados alcance o seu verdadeiro objeti- sunto deve ser trazido à colação dos senhores, pois
vo falta, na verdade, vontade política. Os governantes com apenas quinhentos defensores públicos foram
precisam ser convencidos de que atender à popula- atendidas, repito, 1 milhão e 200 mil pessoas. Agrade-
ção mais pobre e mais humilde significa atender ço a V.E:<a. a sua atuação na Comissão Especial que
àqueles que realmente precisam do Estado. Os que trata da reforma do Poder Judiciário, em defesa $
podem pagar os advogados mais caros não preci- Defensoria Pública. (Palmas).
sam, se esquecem, deixam de lado a figura do defen- O ~jR. LUIZ ANTONIO FLEURY- Agn~déço a V.
sor público. Mas sei o quanto a população mais humil- Exa. o aparte.
de, na periferia das grandes cidades, procura um de- Espero que possa saldar a djviêia que tenho
fensor como se procurasse o último recurso para atin- com os defensores públicos de !Odo o Pafs, empe-
gir o seu direito tão ferido nos dias que o inosso País nhando-me no meu Estado paráa instalação da De-
atravessa. fensoria Pública de São PaylÓ. (Palmas.)

No início da saudação, não cumprimentei os de- Transcrevo e subscrevo as palavras do Defensor
fensores públicos de São Paulo. Quero dizer aos se- Público Roberto Gonçalves de Freitas Filho, que con-
nhores o que disse ao Dr. Roberto de Frei~as, dignís- clama os colegas à elevada missão a que se devotam:
limo Presidente da Associação Nacional dos DefEm- ''Vamos, pois, todos juntos fazer o caminho que aque-
IOI'8S Públicos. Fui Governador de São Paulo, de les desesperados desejam seguir, que as nossas pe-
1991 a 1994. Acreditava eu - e digo isso ~os senho- gadas sejam a sua trilha, que o nosso suor substitua
res com a maior franqueza, e fui convencido pela mi- as suas lágrimas, que o nosso esforço seja o seu dei-
nha assessoria - que a Procuradoria de A!,sistência canso, que a nossa luta seja a sua tranqüilidade e que
Judiciária existente no meu Estado, que p~esta rele- a sua felicidade seja a nossa glória!"
vantes serviços, poderia suprir a falta da Oefensoria Parabéns a todos os senhores e muita felicida-
,Pública. de! (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Con- Edigo mais: quando admitimos a criação da De-
cedo a palavra ao nobre Deputado Alceu Collares, fensoria, susfentamos que o defensor público deveria
que falará pelo PDT. ter remuneração isonômica com a da Procuradoria do

O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS. Sem re- Estado. (Muito bem!) Não se concebe que percebam
visão do orador.} - Sr. Presidente, eminentes Gover- remuneração diferente exercendo as mesmas fun-
nedores e Deputados, Sras. e Srs. Defensores Públi- ções, com o mesmo grau de responsabilidade, maior
cos, nesta hora em que se presta homenagem aos até do que a do Ministério Público.
defensores públicos, imagino que os que aqui chega- O Ministério Público faz a defesa da sociedade,
ram com alguma dúvida a respeito dos seus direitos, mas vocês cuidam das camâdas pobres, miseráveis,
que lhes assegurarão tranqüilidaae--no exercrcio das esquecidas, exclurdasâásociédãde; asqua-is quando
suas atividades, preparam-se para conquistar prerro- 'oúvem falar dos sells direitos ficam alarmados pen-
gativas como vitaliciedade, irredutibilidade e inamovi- sando em se de fato têm algum direito ou a eles está
bilidade. reservado apenas ó direito a que se referiu Anatole

Presto, inclusive, minha homenagem ao Depu- France, o direito do pobre ter não apenas o direito,
tado Luiz Antônio Fleury pela coragem que teve de fa- mas a liberdade de dormir embaixo da ponte ou de
zer o mea-culpa. S. Exa. indiscutivelmente é um ho- buscar um hospital e ouvir as palavras: não há vagas.
mem público autêntico. E sai o pobre a perambular cambiante, trôpego, pela

Saliento ainda, Sr. Presidente, que pelos discur- rua-, sem esperança de que surja alguém para defen-
50S que OS defensores e as defensoras públicas do der aquilo que é um direito sagrado. A saúde é um di-
Brasil ouviram vão chegar a casa e contar aos pais, reito do cidadão e um dever do Estado.
se ainda solteiros ou solteiras, se casados ou casa- Estou louco para ir para o Rio Grande hoje, mas
das contar ao marido, à esposa e aos filhos, que a Ii- concederei um aparte a uma das figuras indiscutivel-
bertação do defensor público do Brasil foi consagrada mente da melhor cepa da vida pública brasileira, o
hoje. Todos os discursos aqui feitos, os diagnósticos Deputado Waldir Pires.
apresentados, as falhas mencionadas, resultaram - O ~jr. Waldir Pires-...; Meu querido companheiro
numa confissão de que daqui por diante os partiêlos Governador Alceú Collares, vê V.Exa. que esta ses-
que têm assento no Congresso vão se esforçar para são se transformou não -apenas-em uma sessão de
resolver a problemática não apenas do defensor pú- reconhecimento da brava categoria dos defensores
blico da União, mas dos Estados, cujos Governadores públicos, não apenas numa memorável sessão de
ainda não tiveram coragem de dar aos defensores uma aspiração no campo da administração da Justi-
públicos o que lhes é devido. (Palmas.) ·ça. No alvorecer da Constituição de 1988, tive a ale-

Tenho 20 anos de Parlamento - eu e o Siquei- gria e a honra de, como Governador da Bahia, implan-
ra. Temos cabelos brancos precoces, claro. Ainda tar a Defensoria Pública no meu Estado. (Palmas.)
conservo os meus. Lamentavelmente, já perdi um Infelizmente, uma visão restrita e conservadora desta
pouco de cabelo. socieda(ie brasileira não deu avanço àquela iniciativa

Esta Casa indiscutivelmente pode fazer isso, se como devera ter dado. E sei que V. Exa. também teve
assim o desejar, se os Parlamentares tiverem com- a oportunidade de implantá-Ia no bravo Rio Grande.
promisso com os discursos aqui proferidos. Amanhã o Mas queria salientar aqui, sobretudo, que esta é uma
Presidente Fernando Henrique estará sendo pressio- hora de vitória dos defensores públicos, pelo absoluto
nado porque aqui esteve o Uder do Governo, o nobre reconhe<:imento de toda parte de que não se pratica-
Deputado Aécio Neves, figura, sem dúvida alguma, rá justiça no Brasil se não erguermos a Defensoria
das mais estimadas, das mais apreciadas, das mais Púbica r:-elo seu esforço, pela sua pertinácia e pelo
responsáveis, que levará a S.Exa. a sugestão de que seu direito de conquista da dignidade com a plena au-
a Defensoria Pública da União se faça presente onde tonomia administrativa e financeira. Esta sessão tam-
haja Justiça Federal em todo o País. (Palmas.) bém se transformou-numa sessão de esperança, por-

Sr. Presidente, e que não se acumulem mais que esta Constituição que aí está, que tem sido tão
ações nas Defensorias Estaduais, já fragilizadas. Mui- injuriada exatámente por -ter· pretei1dido ser uma
tos Estados que possuem Defensorias têm-nas ape- Constituição cidadã,- pode ser recuperada. Foi a pri-
nas na Capital ou em três ou quatro grandes cidades. _meira Constituição. ,:,a República que abre o Trtulo I
Os Municípios dos confins, pobres, estão totalmente dizendo quê este Pâís deveria, poderia, teria de ser
esquecidos. Não há Defensorial (Palmas.) um Pars livre, justo e solidário, e para isso institui
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princípios e objetivos fundamentais de solida,(eda- Se não sentirmos isso, não podemos ser defen-
de, de liberdade, de soberania e, sobretudo, de-dig- sores públicos; se a nossa alma não estiver chorando,
nidade da pessoa humana. Essas são as bas~es. n~o .dá para sermos defensores p~blic?s. Defens~r
senciais com que a Constituição da República l1ej;Jé,. publico ~ para ~efender o pobre, o mlseravel, o exclUl-
rativa do Brasil se anunciou em 1988. Para eSSJís' do. (Muito bem.)
igualdades fundamentais, para essas liberdades ir- ,. Não sabe .0 Presid~nte da Repúbl~c~ q~e um sa-
renunciáveis, no campo da justiça esta sessão hoje larlo de 1~~ re~lIs é a m~lor de toda~ as In!U~tlças, por-

d
. ' que na plramlde salarial a base e o mlnlmO, então

evolve-nos as esperanças, afirmando: a Defenso- +~.... - - .--une....P.Ãn-do trabal~t~i"f dI' -
~~ I _. ., -WueH:t-H::m1... .-. IQy__ IIV C~ a aLlngl a pe a In-
lia r uUII'-alra realizar, com bravura, a cidadania bra- constitucionalidade pela ficção pela irrealidade E o
sileira no exercício da função jurisdicional e haverá que falar do desempregado? ' .
d~ afi.r~ar que ~o.sso País poderá ser uma democr~- ~orta~to, Srs. Defensores, tenho a convicção de
cla militante e seria. Porque, sem assegurarmos o dl- que fOI aqUi acesa, na alma coletiva do defensor públi-
reito aos mais pobres de existir e de ser cidadão, co, a chama da esperança. Nem tudo está perdido na
com seus direitos respeitados, a democracia brasile- América! Nem tudo está perdido no Brasil! Se exer-
ira continuará a ser um sonho a que aspiramos, mas cer~o~ o se~timento de inconformismo, de rebeldia e
que não existe. Esta sessão assume esse papel ad- de Indlg laça0, vamos mudar o rosto ?;s!a Pátr!a,
mirável de restaurar em todos não apenas os so- pa~a qU€~possamos ~er ~enos ?~seqUlhbrlos reglo-
nhos, as aspirações, mas também a convicção de nals e ~~nos desequilíbrios ~oclals.
que haveremos de fazer pelas igualdades básicas e Na? so':"os contra o~ riCOS, somos a f~vor. dos

. '.. _ pobres. Os riCOS podem ficar cada vez mais riCOS
f~nda.~~ntals e pelas ga~antlas do cldadao, ~ma N~- mas nãc à custa de pobres cada vez mais obres:
çao cIvIlizada, decente, Justa e humana. MUito obrl- (Palmas.) p
gado a V. Exa. (Palmas.) Quero encerrar repetindo o início do meu discur-

O SR. ALCEU COLLARES - Deputado Waldir so. PelaE. palavras de todos, principalmente do Líder
Pires, muito obrigado a V. Exa. pelo aparte. Aécio NE·ves, os senhores estão com a bola cheia. Os

Devo dizer aos defensores públicos aqui pre- sen~ores vão ter tudo porque ele é Uder do maior
sentes que os senhores têm uma tarefa importantíssi- partido, r~ue defen?~ o.Dr. Fernando. Amanhã ou se-
ma, porque, certamente, interpretam com muita fideli- gunda-felra, ele valia dizer para o Dr. Fernando Henri-
dade o sofrimento da nossa gente. Se não assimilar- que Cardoso que aqui esteve uma multidão, que o
mos a vida do pobre, do miserável e do excluído como r~sto de cada um brilhava no momento em que ele
se estivéssemos vivendo essa vida, talvez estejamos disse as suas palavras.
exercendo funções, mas não sentindo a realidade so- E não estou querendo colocar nenhuma dúvida
cial em que vivem 60 milhões de brasileiros. nas pala'lras do Uder, até porque conheci o avô, Tan-

Agora mesmo esta Casa, vergonhosamente, cred~ ~E'·ves, est~ extraordinária figura do Parlam~nto
aprovou um salário mínimo de 151 reais. Eu se de- braSileirO, essa figura generosa e fraterna que tinha
fensor público fosse, entraria em juízo pa~a fazer u~s fras'~a~os maravilhosos..(Palmas.) Um dia. ele
cumprir a determinação constitucional que garante disse-mEl: ColI~res, la em Minas nós nunca brlga-
ao trabalhador e a sua família um salário mínimo mos, mas tambem nunca fazemos as pazes:'
capaz de atender a suas necessidades básicas de CO'llpanheiros defensores públicos, se mais
moradia, habitação, educação, previdência e lazer. pudesse, mais permaneceria na tribuna, agrade-
Eu buscaria na Justiça a reparação desse mal. (Pal- cendo a Deus por me ter mandado para o Congres-
mas.) so Nacional de volta. O mandato popular, que bele-

Vamos nos colocar na alma e no corpo do 'pai z~,.que ferra":!enta, que instrumento capaz de p~r-
que ganha o salário mínimo. Como ele pode agir? mltlr que efetivamente ~ossamos f~lar. Mas~ a(e~
Como pode atender às necessidades básicas da fa- de falar, temos .que sentir, porque so falar nao adl-
mflia? E, se é um direito do cidadão, por que o ilustre anta nada! (MUito bem! Palmas.)
Presidente Fernando Henrique Cardoso .n~o admit!u 9EiR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Quero
que sé fixasse um salário mínimo capaz efetivamente anunciar a presença do meu querido amigo Presiden-
de permitir um padrão de vida razoavelmente decente te do Colégio Naçional dos Defensores Públicos, Dr.
para os nossos irmãos? Faz trinta anos que digo que Marcelo de Menezes, Defensor Público-Geral do
o salário mínimo no Brasil é uma vergonha nacional, Estado do Rio de Janeiro. (Palmas.)
um roubo ofici~.Iizado pelo Governo ~ ago.ra_do Sr. ,'O S,R~ PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Con-
~er!lando Henrique Cardoso - contra 30 mllhoes de cedo., a palav~ ao Sr. Deputado Djalma Paes, pelo
Jrmaos nossos. PSB.



Junho de.2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29585

o SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB-PE Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nobre Deputado
Dino Fernandes, ilustre Presidente da Associação
Nacional de Defensores Públicos, Sras. e Srs. Depu
tados, para mim, é uma grande honra e uma grande
satisfação estar nesta tribuna, não só por representar
o meu partido, o PSB, mas também por participar
desta homenagem, como participei, há dois anos,
quando presidia a Assembléia Legislativa do meu
Estado de Pernambuco, da votação de um projeto en
caminhado pelo Governador Miguel Arraes de Alen
car, o qual, por votação unânime naquela Casa Legis
lativa, instituiu a Defensoria Pública no Estado de Per
nambuco. (Palmas.)

Venho aqui, Sr. Presidente, porque participeI e
presenciei a luta dos companheiros, discutindo com
os Deputados naquela Casa, dialogando com a soci
edade, demonstrando o papel que eles podiam exer
cer para a cidadania neste País.

Hoje, companheiros defensores e defensoras
públicas de todo o País, em especial os companhei
ros da delegação do meu Estado de Pernambuco,
que aqui está em número de 17 Defensores Públicos,
sob a liderança do Presidente da Associação, compa
nheiro Edmundo Siqueira, estou aqui não só para sa
udar, mas para, mais uma vez, ratificar aquela assina
tura que coloquei há dois anos na mensagem que en
caminhei ao então Governador Miguel Arraes. E des
ta feita faço de forma muito mais robusta, porque hoje,
companheiros, a Defensoria Pública do Estado de
Pernambuco atende a mais de 600 cidadãos, princi
palmente das classes menos favorecidas, mais ca-
rentes. .,. . .

Éa Defensoria Pública, Sr. Presidente, que pa
trocina 90% das ações cíveis e 95% dos júris no meu
Estado, além de inúmeras causas cíveis, de defesa
do consumidor, da criança e do adolescente. Enfim,
são instrumentos do direito de cidadania de um povo.

E venho agora, de uma maneira formal, saudar
os companheiros em nome do meu partido, dizendo
que aquela luta de lá, companheiros de Pernambuco,
vai travar-se aqui agora. .

Apesar de todas essas palavras, sabemos que
vai ser muito difícil. E agora, mais do que nunca, te
mos que mostrar unidade e força para convencermos
todos os Governadores deste País de que é necessá
rio, fundamental, para o cidadão que tenhamos uma
Defensoria Pública autônoma, com direito a ter o seu
orçamento próprio, para que não venha a depender e
possa exercer o seu trabalho"com plena autonomia.
(Palmas) .. .

No' esforço para promover reforJ;11as, m.oderniza(
o País, a Constituição de 1988 consagrou e gerou
mecanismos para aperfeiçoar a estrutura do Estado,
a ordem econômica e social.

Nesse objetivo representou avanços na concep
ção e na organização do modelo de Estado, da ordem
jurídica, visando a assegurar a plenitude do regime
democrático, as liberdades fundamentais e os direitos
sociais.

Dentre as mudanças previstas, houve a preocu
pação clara, lúcida de assegurar os direitos à saúde,
à educação eà Justiça, que teriam reflexos na econo
mia, na nossa cultura e nas instituições. Em tais áre
as, portanto, a visão de que o Estado tem o dever de
prestar serviços essenciais, básicos, ao bem-estar do
nosso povo, como expressão do Estado democrático,
do seu compromisso com o direito de cidadania.

. N~quela época, tal como hoje, o País vivia uma
situação de crise, de tentativas de reformas estrutura
is, que deveria enfrentar não com o Estado mínimo,
mas com o Estado melhor, eficiente e justo. Os anos e
as ações comprovam que o caminho é, sem dúvida,
aquele de preservar os direitos, ampliaras conquis
tas, d~ s·;>rte a garantir os ideais de vida melhor, fun
damentais ao exercício da cidadania.

Ne:.ta busca, sem dúvida, é necessário procla
mar que as reformas previstas têm de avançar, visan
do à prevalência da ordem jurídica e de uma ordem
social ef3tivamente justa. Num país como o nosso,
com a maioria em situação de pobreza, desemprego
e fome, r1ão é possível manter a ilusão de que o mer
cado, a polrtica econômica, vão assegurar a efetiva
ção das .1ludanças, humanizar a ordem econômica e
social.

A ~erspectiva de inovar, transformar, construir,
só terá a"anços expressivos no horizonte da adequa
ção do Estado, da sua eficiência, que deve estar vol-

. tada 'para os mais pobres e necessitados. Vale reco
nhecer que o P~ís não pode mais perder tempo com
teses, teorias, promessas sobre a garantia dos direi
tos básil:os, o dever do Estado, que está claro na
Constituição e deve ser cobrado pela sociedade, so
bretudo por suas ,lideranças.

Na área do Direito, no império da lei, a Defenso
ria Públi~a é instrumento essencial à prestação da
justiça aos mais pobres, aos que não têm meios de
defesa dos seus direitos; é a garantia de uma Justiça
democrática, de assistência jurídica gratuita às pes
soas que não podem pagar honorários advocatícios,
conforme determina o art. 134 da Constituição de
1988.

As Defensorias' Públicas, portanto, são instru
mentos decisivos na defesa dos direitos dos cida
dãos, na medida em que atuam nas áreas criminal, cí
vel e de famflía, de órfãos e sucessões. Assim asse
guram o atendimento ao consumidor, à criança e ao
adolescente, ao idoso, às mulheres, através da atua
ção em divórcio, pensão alimentícia, paternidade,
responsabilidade civil, regularização de terras e imó
veis.
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Dessa forma, os defensores públicos exercem mos nossa homenagem aos esforços que seus valo-
importante função jurisdicional do Estado, mediante a rosos membros desenvolvem no País, na busca in-
orientação jurídica e a defesa dos direitos das pesso- cessante de assistência jurídica aos cidadãos neces-
as necessitadas. É possível dizer que cumprem tais sitados.
atribuições e, no exercício das funções, vão além dos O direito e a garantia fundamental inscrito no in-
limites previstos na Constituição de 1988, pois contri- ciso LXXIV do art. 51! da Constituição Federal, "o Esta-
buem para garantir o Estado de Direito, na medida em do prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que viabilizam a prevalência dos direitos e garantias que comprovarem insuficiência de recursos", encon-
individuais. tra no enunciado do art. 134 do texto constitucional a

Nesse aspecto, cabe lembrar que há um projeto previsão materializadora desse direito dos cidadãos.
de emenda constitucional que foi aprovado na Casa e A Defensoria Pública, concebida como "institui-
que prevê a áutonomia financeira e administrativa das ção essencial à função jurisdicional do Estado" in-
Defensorias Públicas Estaduais, sem dúvida um cumbe"a orientação jurídica e a defesa,-em todos os
avanço na luta para melhorar a prestação jurisdicio- graus, dos necessitados na forma", inscrito na Consti-
nal ao nosso povo. Tal objetivo, sem dúvida, exige de tuição Federal.
todos que lutam para melhorar o acesso à justiça, o Não obstante a vigência da Lei Complementar
empenho para aperfeiçoar a ordem jurídica e assegu- nl! 80, de 12 de janeiro de 1994, exigida pelo parágra-
rar a plenitude do direito de cidadania. fo único do art. 134 da Constituição Federal, o que la-

É nosso dever exigir do poder público o princípio mentavelmente se verifica é a falta de interesse políti-
constitucional da assistência jurídica, meta importan- co dos poderes constituídos na implementação e na
te na defesa da justiça social. É necessário, pois, garantia dos meios adequados ao funcionamento
avançar nesse sentido, mobilizar nossas forças para dessa Instituição da República.
que haja o cumprimento da norma constitucional, que Para a defesa e assistência jurídica do cidadão
vem sendo relegada a segundo plano em todo o País, pobre, em processos criminais, em demandas contra
prejudicando o direito de cidadania, a conscientiza- o Estado ou contra interesses econômicos bem arti-
ção e a defesa dos direitos fundamentais da pessoa culados, onde o Código de Defesa do Consumidor as-
humana em nossa Nação. segura relevantes direitos, torna-se indispensável

Nesta data, em que a Câmara dos Deputados que essEls cidadãos, por não terem capacidade pos-
homenageia o Defensor Público, nossa posição é de tulatória no Poder Judiciário, se façam representar
reafirmar a disposição.de lutar para que cresça o insti- por profissionais devidamente qualificados.
tuto da Defensoria Pública, garantindo o equilíbrio en- Não tendo como arcar com as despesas da con-
tre as partes, entre os fortes e os fracos, meio efetivo, tratação de um advogado particular,.o sistema consti-
real, de garantir cidadania e instituições democráti- tucional, inclusive para assegurar a efetivação de ou-
caso Como advogado e Parlamentar, não temos dúvi- tra garantia constitucional inscrita no inciso XXXV do
da nem vacilação com relação a essa causa, que mesmo art. 511, "a lei não excluirá da apreciação do
atende aos anseios de justiça do povo brasileiro. PoderJudiciário lesão ou ameaça a direito", assegura

Muito obrigado. (Palmas.) ao cidadão necessitado a assistência de defensor pú-
O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Convi- blico.

do todos os presentes para o coquetel que será servi- Na medida em que esse mesmo Estado, por suas
do no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados, unidades federadas, não assegura os recursos huma-
logo após esta sessão. nos e materiais para sua efetiva atuação, além de agre-

O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Pelo dir e sobrecarregar os atuais de dedicados defensores
PCdoS, concedo a palavra ao ilustre Deputado Agne- públicos, atenta contra dois direitos individuais.
lo Queiroz. Não podemos deixar de enfatizar, portanto, que

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB-DF. os defensores públicos são o mecanismo institucional
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Dr..Reynaldo posto à disposição dos cidadãos necessitados, para
Silva Coelho, Defensor Público-Geral da União, Dr. que o Estado Democrático de Direito, portanto, a ci-
Roberto Gonçalves de Freitas Filho, Presidente da dadania, alcance todos os cidadãos brasileiros.
Associação Nacional dos Defensores Públicos, Dr. Enquanto não tivermos uma Defensoria Pública
Geraldo Martins, Presidente da Associação dos De- com número expressivo de defensores públicos e a
tensores Públicos do Distrito Federal, senhoras e se- instituição e cada um dos defensoresdevidamente re-
nhores, cumprimento o nobre Deputado Dino Fernan- munerados, equipados e municiados dos meios ma-
des pela oportuna iniciati~a que possibilita a esta teriais indispensáveis ao desenvolvimento de suas
Casa refletir sobre relevante instituição, no formato atividades, não poderemos reconhecer plenamente o
concebido pelo Constituinte de 1987 e 1988. Render- Brasil como um Estado Democrático de Direito.



v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se asessão ás 17horas e44 minutos)
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Nesse aspecto, permito-me traçar um paralelo Mesa, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Defenso-
com o Ministério Público e com a Advocacia Pública, res Públicos, não quero tomar-lhes muito do tempo,
igualmente duas instituições essenciais à função ju- porque percebo que já estão ansiosos; eu também te-
risdicional do Estado. nho um avião para pegar às 18h30min. Mas quero de-

Enquanto o Ministério Público avança em sua ixar-lhes uma palavra: perseverança, c!Jja origem,
organização interna, capacitando-se de meios e as- grega, quer dizer ação contrnua, constância. Que a[
sessorias adequadas, impondo-se como indispensá- Defensoria Pública, pois, tenha ação contfnua, tenh~
vel instituição na defesa dos interesses públicos e da constância!
coletividade e a advocacia pública da mesma forma é Certa vez alguém es::reveu alguém um texto as-
considerada como fundamental na defesa do patri- sim: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque em
monio público dos entes federados, as Defensorias seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido."
Públicas, salvo honrosas exceções não são objeto da Como Deputado Federal por Minas Ge~~is,
mesma atenção.

No'Oistrito Federal- só para dar um exemplo _, quero incentivá-los, para que não venham a desfale-
chegamos ao absurdo de não termos constituída a cer, para que continuem fazendo o bem a esta Nação,
Defensoria Pública, não obstante a responsabilidade mesmo contrariando aqueles que, às vezes, demago-
da União, nos termos do inciso XIII do art. 21 da Cons- gicamente falam bem de V.Exas., mas, em outros mo-
tituição. Essa omissão já pode ser considerada ato de mentos, não tomam atitudes coerentes com as suas
improbidade administrativa e crime de responsabili- palavras.
dade. Continuem fazendo o bem à população carente

A situação no Distrito Federal - que atendeu a e necessitada deste Pafs!
80 mil processos protocolados no ano passado, sem Finalizo este pronunciamento dizendo que
ter, às vezes,. papel e computador, somente a aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Deus pa-
boa-vontade dos nossos defensores - só não é pior gará os benefrcios feitos por V.Exas.
porque há anos manténi a Procuradoria-Geral do Dis-
trito Federal o' Centro de Assistência Jurfdica _ Parabéns a todos! (Palmas.)
CEAJUR, cujos membros atuam como defensores O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Senho-
públicos que são e, de forma exemplar, esforçam-se ras e Senhores, eu quero agradecer a presença de to..
ao máximo para otimizar seus limitados recursos. dos e dizer que, realmente, hoje é um dia marcante

Cumpre-me ainda reiterar o compromisso do para todos nós. A luta não pára aqui; ela vai esten-
Partido Comunista do Brasil, na luta incessante pela der-se. Somos uma grande famnia, aliada a todas as
viabilização da Defensoria P~blica como instituição in- bancadas que proporcionaram aprovação unânime à
dispensável ao exercício da cidadania pelos cidadãos autonomia orçamentária dos defensores públicos.
pobres. E neste1cívico esforço dos profissionais do di- De'lo falar-lhes da honra de tê-los nesta Casa,
reito que atuam nas Defensorias Públicas, cumprimen-
tamos e enfatizamos a relevância de sua luta e organi- reiterando o convite para o coquetel oferecido aos
zação nas suas entidades representativas, como a presentes, no Espaço Cultural.
Associação Nacional dos Defensores Públicos. Devo dizer que o Governador Garotinho, do

Somente com o fortalecimento desta luta, tere- Rio de Janeiro, criou comissão para estudos e ela-
mos um país efetivamente justo e democrático. boração de lei de reestruturação administrativa e ju-

Registro assim, os efusivos cumprimentos do rídica da Defensoria Pública, sob a presidência do
PCdoB a todos os defensores públicos do Brasil. Defensor Público-Geral do Rio de Janeiro. Tal co-

Muito obrigado. (Palmas.) missão vai equiparar os vencimentos daquele que
O SR. PRESIDENTE (Dino Fernandes) - Gosta- acusa aos do que defende - promessa de campa-

ria de fazer um convite a todos os presentes para o 11 nha de S.Exa.
Encontro de Defensores Públicos da Região Sudeste, Meu muito obrigado a todos. Parabéns pela rele-
a ser realizado do dia 7 a 10 de junho de 2000, no vância do evento e por terem abrilhantado esta ses-
Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte, Minas são solene! (Palmas.)
Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Dino'Fernandes) - Con
cedo a' palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela,

lo PSL. . " ., 'pe , ... .
O SR. LlNCOLN PORTELA (ajoéo/PSL-MG.

Sem revisão do orador.) ~ Sr.'Presidente, Deputado
Dino Fernandes, Srs. Governadores, presentes à
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ATOS DO PRESIDENTE

Junho de 2000

o PRESiDENTB DA c.lMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atrib\:..iQões que lhe confere o

'artigo 1 11 , item 1:, aJ.!nea -a-, do Ato da Ilesa nA 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com 'o artigo

35,. item r, da Lei na 8.112, de 11. de dezembro de 1990,
\

ABBDJ:BL CO:R:RBXA POCA DB SqtJZA JU5'1-1'O, ponto na 1.2.670. do

cargo de Assessor Técnico Adjunto _ D, CNE-14, do Quadro de

Pessoal. da C8mara dos Deputados, qu(~ exerce na Comissao de

Viação e Transportes. da CoordenaQao de Comissões Per.manentes,

do Departamento de Co~ssCes.

c!MARA DOS DEPUTADOS, em 10 ,de junho de 2000.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS I . no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1 2 , item r, alínea -a-, do Ato da Mesa n Q 205, de 28·~

junho de 1990,

RESOLVE exonerar I de acordo com o artigo

35, item li da Lei n g 8.112, de 11 de dezembro de 1990, .ANA

CAROLINA SOUSA CAMPOS, ponto na 13.499, do cargo de Assistente

Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15 , do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce, na Comissão de Viação e

Transportes, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões.

CAMARA DOS DEPUTÀDO~:;· .. em 1º de junho de 2000.
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A-

O PRBS:l:DBRTE DA CAMARA DOS

DBPtJ'!ADOS , no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RBSOLVB exonerar, de acordo com. o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de ] 1 de dezembro' de 1990,

Alf.l.'&ao CIm.S80 .~, ponto nO 112.921, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de

Pessoal da C~ra dos Deputados, qUt= exerce no Gabinete do

Primeiro-Secretário .

.cAMARA DOS DEPUTADOS, ~m 10 de junho de 2000.
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o PRESIDENTE
....

DA CAMARA DOS

DBPUTADOS, no uso -das atribuic;ões que lhe confere o

artigo 1°,' item-I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item L,- da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ~

MlBCOS DE "'I~ DIaS, ponto nO 112.155, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
. '

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Primeiro-Secretário.

'CAMARA, DOS DEPUTADOS, em O1 de
"

junhó II de '2000.

~:L
~~ente
- .
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o PRESIDEND DA ciMuA DOS
I,

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", 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,

~ VBRA GaLvio, ponto nO 110.335, do cargo de Assistente
~ , , '. ~

Técnico de Gabinete Adj~ntp p, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
. .
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Primeiro-Secretário.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, e:m. O1 de junho de 2000.
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o
DEPUTADOS,

-

DOS

no uso das atribuic;:e5es que lhe confere o

artigo 19, item I, alínea -a- I" do ,Ato da Mesa nA 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item ,I, dÇ! Lei n ll 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

cmaST:IAN GADELHA PAZ, ponto, nA 13.155, do cargo de Assessor
, '

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, 'que exerce na ComissAo de Viaçao e Transportes, da
Coordenaçao de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões.

cAMARÀ DOS DEPUTADOS ~ em 10 de junho de 2000.
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A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", 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 e.112, de 11 de dezeID5ró de 1990, EÇA DA

SIL~ CAN!O JONIoa, ponto nO 112.920, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de PeSsoal da

Câmara dos Deputados, que ex€rce no Gabinete do

Primeiro-Secretário.

--éAMARA nos DEPUTADOS, all o1 de junho de 2000.

/"

~~:::\MIe L"TBMlm
Pre idente
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o PRESIDENft
A

DA cmm:RA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 2S 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 v

ZLXsiNGBLA BMZ DI: H:)tJRA, ponto n° 13.721, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, qu.: exerce no Gabinete do

Segundo Vice-Presidente.

cAMARA DOS DEPUTADOS, _en lQ de junho de 2000.

ryv~)::1MIe' TE'MIa
Pre i ente



29596 Sexta-feira 2 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DA- c1MARA DOS

no uso das atribuiçt5es que lhe confere o

artigo 1 11 , ítem r, al!nea -a·, -do Ato da Mesa n Q 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE exonerar; de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nA 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JAiME

CORREIA Im'.l'O, ponto nA 13.491, do cargo de Assessor Técnico
•

Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados~ que exerce na co~ssao de Viaçao e Transportes, da

Coordenaçao de ComissOes Permanentes, do Departamento de
Comissões.

clMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de junho de 2000.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, d~ Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA
'.

~~ FRBXTAS P~L E SIL~, ponto n? 111.333, do cargo de

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados t que exercia no Gabinete do Líder do
Partido da Frente Liberal, a partir de 23 de maio do corrente

ano.

.CÂMARA DOS DEPUTADOS, ,em 1Q de j unho de 2OOO.

~~MZ L TEMBR
Pre idente
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DBPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o
--

artigo l°, item l, alinea fta n , do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item t, da I,.ei_ nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990" NIVALDO

HIItJlUm, ponto nO 13.127 r do cargo de Assistente Técnico de

Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exerce na Comissão de Agricultura e Politica

Rural, da Coordenação de Comissões Permanentes, do

Departamento de ·Comissões.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em lQ de junho de 2000.
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O.

DEPUTADOS. '.'... - -.. '

PRESIO~E DA chmRA DOS

no uso das atribuic;ões que lhe confere o

artigo 1", .it~ I, alínea la-, do Ato da Mesa nSl 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exon~z::~r , de acordo com o artigo

35, item I, .da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROBSON. .

IIDRAl:S DE. OLIVBJ:RA, ponto na 13. 3~O, do cargo de Assistente

Técnico de Comiss&o Adjunto D, CNE-~5, do Quadro de Pessoal da
C8mat'a -QQS Deputados, que exerce ,na Comi~sao .de Viação e

• • .' I, "

Transportes, da CoordenaçAo de ,ÇQndss~es Permanentes, do

Dep~amento de ComisslSes.

cAHARA DOS DEPUTADOS, em lo de junho de 2000.
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,.
O PRESIDENTE DA CAMAlU\. DOS

DEPUTADOS 'o 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,

RBSOLVE exonerar, de acordo, ,com: o artigó

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 dG dezembro de' 199Q, BOLF

~T, ponto nO 10.678, do cargo de Assessor Técnico,

CNE-07 ~ do Quadro' de Pessoal da Câmara dos Deput-ados, qu~

exercia no Gabinete do Lider do Part.Ldo dos Trabalhado'res', -a
partir de 29 de maio do corrente ano.

cAMARA. DOS DEPUTADOS, em lo de junho de 2000.

~MI 'l'DfI!:R
Pre . ente
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no uso das atribuições que lhe confere o

o PRESIDBNTB DA CÂMARA DOS

DB~ADOS,

,artiqo 10', item I, al1nea "a", do 'Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho' de 1990,

B:SSOLVB exonerar, de acordo com o artigo

35, ~tem I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembr0: de 1990, SAND~

lAlaA Ma2lIN8 DB SOUSA, ponto nO 112.924" do cargo de
, ,

'Assist~nt~ Téc~ico,'de Gabinete ,Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
- ..' . - ~ . .... .

:Pe~soal' 'da 'C~ra,,',dos'~-'Dep~tados,"-quê. eXerc~ no ,Gabinete 'do

..~';hn~irb~Se~r~~á;~~:::' " '. -,'

cAMÀRA -DOS DEPUTADOS, ,em 01 de junho de 2000':
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o PRESIDENTE DA cbARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuiçtses que lhe confere o

artigo ~Q, item 1, 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 na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ~

SOUSA ~E AGDIAR, ponto nA 13.154, do cargo de Assistente

Técnico de Comiss!o Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara. dos Deputados, que exerce na Comiss&o de Viação e.

Transportes, da Coordenação de Condssões Permanentes, do
Departamento de Comissões.

c1MARA DOS DEPUTADOS, em lo de junho de 2000.
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o PRESIDENTE DA c1MARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1~, i,tem l, alínea -a", do Ato da Mesa n'l 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 Q da Lei nA 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na .forma do artigo gR I item

II, da Lei nA 8.112, citada, ABEDIEL CORREIA PUCA DE SOUZA

l'JE'rl'O para·" exercer. na Comiss!o de Viaçlo'e Transportes, da

CÇ>ordenaçã,o de Comissões Permanentes, do· Departamento de

Comissões, o cargo de Assistente Téc:o.ico de Comissão Adjunto

D, CNE-1S, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 1~ do Ato da Mesa n~ 20. de 06 de junho de

1995, . combinado com o parágrafo único do artigo 1 11 do Ato da

Mesa n Q 01, de 24 de fevereiro de 1999.

c!MARA nos DEPUTADOS, .em 10 de junho de 2000.
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DEPUTADOS,

Ao

O PRESIDEN'TE DA CAMARA DOS

no uso das atribuiçOes que lhe confere o

artigo '1 0
, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8 •.112} '~éie' 11 de
. - -

dézembro d~ 1990,

RESOLVE nomear, na fonna do artigo 9°, item

lI, da Lei n° 8.112, citada, ADIMUf. LEI'I'Z DB ALMEIDA para

exercer, na Comissão de Viação e Transportes" da Coordenação

de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o

cargo dE! Assess~r Técnico Adjup.to D, CNE-l4, _do Quadro de

Pessoa1 da Câmara dos D~pufados, transformado pelo- az:tigo -4 o -
, - - .. ..... -, . '. .;- .

do Ato da Mesa nO 04, de 20 de feve-reiro de .1991', ,corDbinadó__
, .. ,,-- ~ .... ~ ~,

com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa, nO 01, de 24

de fevereiro de 1999.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em la de junho de 20~9.
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A

O." PRBSIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADÇ)S I, no use;> das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
l' . •

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de
. ,

dezembro de '1990,

"R;ESÔLVE nomear, 'na forma do artigo 9°, i tem,. \-

11, da Lei "nQ, 8 .112, citada, ADUANA APARECIDA ZANINI CAMPOS
, , .

para exercer, no :Gab.in~te do prirneirQ-Secretário, o cargo de

Assistente Té~nico de, Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quad~o de

Pess<:)al da' r Câmar'~ dos D.eputados, 'criado pelo artigo 10 dó Ato
, ' ,

dá Mesa n~ 95, '~e 24,de fevereiro de 1999.

cAMARA 'DOS DEPUTADOS, em O)' de junflO

~\
MIe L TEMER

Pres'dente

de 2000.
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DEPUTADOS,

....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que ,lhe _confere o

artigo '1 Q, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de .28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8 .112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, :la forma do artigo 90
,

item lI, da Lei nO 8.112, citada, ~, ~OS DS FRBI~ para

exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-l1, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 3°

do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987,' combinado com o

parágrafo único do artigo l° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cAMA.RA DOS DEPUTADOS, em 01 de :junho de 2000.

\ ~/

~
~ .~,.

MIe D:MEll
Pres ente
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o PRESIDE~E 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 29 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na :':orma do artigo 9°, item

II, 'da Lei n Q 8.112, citada, AN'l'ÔNIA ELIANE DE ARAúJO PESSOA

para, exez;cer, no Gabinete do Primeiro-Secretârio, o cargo de

Assi~tente Têçmico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo l° do Ato

da Mesa nO 05, de 24 de fevereiro de 1999.

CAMARA DOS DEPUTADOS, em 01 de junho de 2000.
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DEPUTADOS,

A-

O PRBSIDBNTB DA CAIIARA DOS

no uso das atribuiçOes que lhe.' confere o. "

arti-qo 1°, -ítem 1, a11hea'''a'', do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8 .112, de' 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma dcf artiqo 9° r

item 11, da Lei nO 8.112, citada, .~,ft'àND., VDA'"car.vlo para
. . .. ~

exercer, no Gabinete do Prlmeiro-Secretári9, o. cargo de
. ." "

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto, C, CNE-13,. ,do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nO

34, de 13 de março de 1996, combinado com o paragrafo'único do
, . ~' ,

artigo 1° do Ato da mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em O1 de 'jUÍ1ho' de 2000.
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DBPtJTADO'S, no uso ga~ atribuiçõ-es --que----lhe-eenfere o

artigo 1o,'~ item r, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de, 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE ~omeai, - na- -fonna 'do artigo 9° , ,

item lI, da Lei nO 8.112, citada, 11N'1'ÔNIO e-IPUSSO NORONBA

para exercer, no Centro de Informática, o. cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto S, CNE-l1, do Quadro de Pessoal da. .
I .'-

Câmara dos, Deputados, criado pelo art~go 1° do Ato da Mesa nO

37, de 30· de maio de 2000.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 1Qde j unho de 2000.

me L TBMBR
Pre 'dente
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no uso .das atribuições que lhe confere o

o
DBPUTADOS,

PRBSIDBHTB
~

DA CAMARA DOS

artigo 10, item I, alinea ftaft, do Ato da Mesa nO 2Ó5, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0
, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, DrvI~ GI~ZY SIL~ CARY.aLBO para
\

exercer, na Comissão de Viação e Transportes, da Coordenação

de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o

cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 4 o

do Ato da Mesa na 04, de 20 de fevereiro de 1991, combinado

com o parágrafo único do artigo l° do Ato da Mesa n° 01, de 24

de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em. 1º de junho

~MI L TBNBR
Pres ente

de 2000.
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o PRESIDBRTB DA CÂMABA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artiqo 1°, item I, a11nea "a", do Ato çia Mesa nO 205, de 28 de

junho ae 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 1;1.. de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9° ,

item lI, da Lei nO 8.112, citada, BÇA nA SIL~ CANTO JÓN%OR

para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretãrio, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjuntc B, CNE-l1, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa n°

TI, de 11 de dezembro de 1997, cornbinétdo com o parágrafo único

do artiqo 1° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, emel de junhG de 2000.
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DB~ADOS,

o
. , ." "., '-,. .

PRBS.~~BJfi'B' " DA,.; CAMARA ·DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea Da", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112,· de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,. item

11, dà Lei nO . 8.112,' citada',' IULRR .D:ED:tM I'ltJiÓ para
, '.

exercer, na Comissão de Viação e Transportes, da Coordenação

de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o

cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro. de

Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 4°
• I

do Ato da Mesa na 04, de 20 de fevereiro de 1991, combinado

com o parágrafo único do artigo l° do Ato da Mesa nO 01, de 24

de fevereiro de 1999.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de junho de 2000.
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o PRESIDENTE DA chIARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe' ,confere' o,

artigo la, item r, alinea -a-, do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 A da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na fonna do artigo 9!l, i tem

II, da Lei na 8.112, citada, FABfoLl\. DE QUEIROZ FARIA para

exercer, na Comissão de Viação e Transportes, da Coordenação

de Comissões. Permanentes, do Departam~to de Comissões,. o

cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, do,

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

1 9 do Ato da Mesa na 20, de 06 de junho de 1995, combinado co~

o parágrafo único do artigo lA do Ato da Mesa n ll 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cAMARA DOS DEl?trI'ADOS, em 10 de junho de 2000.
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"O :eRESZD~ DA GAMARA 90s

DBPtJlrADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "aft
, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, LILIAN CARLA I'DRBIRA CASTELLO

BRANCO para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo

artigo 3° do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987,

combinado com o parágrafo único do artigo l° do Ato da Mesa nO

01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em ~l de junho de 2000.
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o PRESIDENTE
A

DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea lia", do Ato ,da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma -'do artigo 9~, item

11, da Lei nO 8.112, citada, LUCtaNB ;~RANDA LABRIOIA CARDOZO

para exercer, no Gabinete do Lider do Partido do Movimento

Democ~ático Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato. da Mesa nO 02, de 24

de fevereiro de 1999.

cAMARA DOS DEPUTADOS, '3m lQ de junho de' 2000.

I
L 'J.'BMBR...
s~dente
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o

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDENTE DA

Junho de 2000

,..
CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso de suas atribuições que lhe confere

o artigo 1°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de,
dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, ~OS 'nNÍcrus SILVA CRUZ para

exercer, na Comissão de Agricultura e Po11tica Rural, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o aargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto

D, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 20, de 06 de junho de

1995, combinado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da

Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 1<2 de junho de 2000.

idente
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.. ~

O PRESIDENTE DA aMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das. atribuições que. lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho -de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

_RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Le'i nO 8.112, citada, MaRIA RBLBNA aonlU:GOBS DE MELO

para exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, 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 13 de março de 1996, combinado com o parágrafo único do

a~tigo 1° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.
,~

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 01 de junho de 2000.
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.....
O PRESIDENTB DA CAMARA DOS

DBPU'l'ADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

II, da Lei nO 8.112, citada, RO~"IA DA COSTA M'OtJM para

exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato

da Mesa nO 05, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 01 de junho de 2000.

~\MI L TI:MBRPre den::)
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A

O PRESIDENTE DA CAlaRA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 199Q,

BESOLVE nomear, na forma do artigo 9° ,

item 11, da Lei nO 8.112, citada, S,.ANDRA IG\RIA MaR'.rINS DE

SOUSA para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-ll, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da

Mesa nO 77, de 11 de dezembro de 1997, combinado' com o

parágrafo único do artigo l° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, emOl de junho de 2000.
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o PRESIDENTE DA chrARA DOS

DEPUTADOS, no uso das 'atribuições que lhe confere o

artigo 1 Q , item I, alínea aa·, do Ato da Mesa n g 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 Sl da Lei n Q 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9", item

lI, da Lei n g 8.112, citada, VERUSCHKA OLIVEIRA CREMA CARVALHO

para exercer, na Comissão de Viação e Transportes, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de Assistente Técr:,ico de Comissão Adjunto

Df CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo lQ do Ato da Mesa n" 20, de 06 de junho de

1995, combinado com o parágrafo único do artigo 1'1 do Ato da

Mesa n Q 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUT~OS, em lQ de junho de 2000.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

51! Legislatura - 2!l Sessão Legislativa Ordinária

Ata da vigésima sétima reunião ordinária,
realizada em 19 de junho de 2000

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil, às
onze horas, no Plenário 1 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, sob a Presidên
cia do Deputada Ronaldo Cezar Coelho, estando pre
sentes os Senhores Membros Titulares, Deputados
Inaldo Leitão, lédio Rosa, Vice-Presidentes, Deputa
dos André Benassi, Antônio Carlos Konder Reis, Au
gusto Farias, Ayrton Xerêz, Bispo Rodrigues, Caio Ri
ela, Coriolano Sales, Darci Coelho, Fernando Coruja,
Fernando Gonçalves, Geraldo Magela, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Jutahy Júnior,
Léo Alcântara, Marcelo Déda, Mendes Ribeiro Filho,
Nelson Marchezan, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza,
Sérgio Miranda, Waldir Pires, Zenaldo Coutinho e os
Senhores Membros Suplentes, Deputados Átila Lins,
Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Gustavo Fruet, José
Ronaldo, Luís Barbosa, Mauro Benevides, Nelo Ro
dolfo, Professor Luizinho, Rubens Furlan e Wagner
Salustiano. Deixaram de registrar suas presenças os
Senhores Membros Titulares, Deputados Ary Kara,
Çezar Schirmer, Ciro Nogyeira, Edmar Moreira, Edu
ardo Paes, Geovan Freitas, Henrique Eduardo Alves,
Ibrahim Abi-Ackel, Jaime Martins, José Antônio Alme
ida, Júlio Delgado, Luciano Bivar, Moroni Torgan, Nair
Xavier Lobo, Nelson Otoch, Ney Lopes, Osmar Serra
glio, Osvaldo Sobrinho, Renato Vianna, Roland Lavig
ne, Vicente Arruda, Vilmar Rocha e Zulaiê Cobra.
Abertura: Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declarou aberta a reunião, passando ao exa
me da ata da vigésima sexta reunião ordinária, reali
zada no dia trinta e um de maio do corrente ano. A re
querimento do Deputado Inaldo Leitão, foi dispensa
da a leitura da ata. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada por unanimidade a ata. Ordem do Dia: 1)
Projeto de Lei nº 1.075-A/1995 - Da Sr-' Esther Grossi
- que "dispõe sobre a responsabilidade do Estado em
educação pública, e dá outras providencias". Relator:
Deputado Vicente Arruda. Parecer: pela inconstitucio
nalidade. Foi concedida vista ao Deputado José Ge
noíno, no dia dezoito de abril do ano em curso, que
apresentou voto em separado, no dia dois de maio do
corrente ano. Em votação, foi rejeitado, contra o voto
do Deputado ládio Rosa, o parecer do Relator, que
passou aconstituir Y..oto_ em _separado. Q Senho[Pre-

sidente designou o Deputado José Genoíno Relator
do parecer vencedor, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa. 2) Projeto de Lei n9

3.887/1997 - Do Senado Federal (PLS nº 32/1997)
que "dispõe sobre o tratamento medicamentoso da
dor em pacientes portadores de neoplasias compro
vadas, por meio de entorpecentes, e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Roland Lavigne. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela provação, com emendas.
O Deputado Fernando Coruja manifestou-se favora
velmente ao parecer do Relator. Em votação, foi apro
vado por unanimidade o parecer do Relator. O Depu
tado Inaldo Leitão apresentou requerim~nto de inver
são de pauta, para apreciar-se o primeiro item da de
número vinte e cinco, tendo o plenário anuído à solicj.
tação. 3) Projeto de Lei nº 333/1999 - Do Sr. Antônio
Kandir - que "altera e acrescenta artigos à Lei nll

9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial". Rela
tor: Deputado Inaldo Leitão. Parecer: pela constituci
onalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação, nos termos do Substitutivo da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio. Não hou
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi
dade o parecer do Relator. 4) Redação Final do Proje
to de Decreto Legislativo nº 319/1999 - Da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC nº 1.106/1998) - que "aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Globo S/A, para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janei
ro". Relator: Deputado Júlio Delgado. Não houve dis
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a
redação final. 5) Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 320/1999 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
nº1.152/1998) - que "aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Globo Eldorado Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro". Relator: Deputado Júlio Delgado.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
unanimidade a redação final. 6) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 321/1999 - Da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 1.233/1998) - que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Globo
Eldorado Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro". Relator: Deputado Júlio
Delgado._Não houve discussão. Em votação, foi apro-



29622 Sexta-feira 2 DUUuODACÁMARADOSDEPUTADOS Junho de 2000

vada por unanimidade a redação final. 7) Redação Fi
nal do Projeto de Decreto Legislativo n!! 323/1999 _
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (MSC n!! 1.319/1998) _ que "aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Belo
Horizonte Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais". Relator: Deputa
do Júlio Delgado. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada por unanimidade a redação final. 8) Re
dação Fina~ do Projeto de Lei n!! 2.733-N1997 _ Do
Sr. Airton Dipp _ que "determina a obrigatoriedade de
a embalagem e o rótulo de bebida alcoólica conterem
advertência sobre a proibição de sua venda a meno
res de çfezoito anos". Relator: Deputado Geovan Frei
tas. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
por unanimidade a redação final. 9) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo n!! 91/1999 _ da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC n!! 1.100/1997) _ que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Juazeiro
ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Juazeiro, Estado da Ba
hia". Relator: Deputado Jutahy Júnior. Não houve dis
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a
redação final. 10) Redação Final do Projeto de Decre
to Legislativo n!! 276/1999 _ Da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC n!!
31/1999) _ que "aprova o ato que outorga concessão
à MR Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em ondas médias, na localidade de
Urbano Santos, Estado do Maranhão". Relator: Depu
tado José Antônio Almeida. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada por unanimidade a redação
final. 11) Redação Final do Projeto de Decreto Legis
lativo n!! 322/1999 _ Da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática (MSC n!!
1.318/1998) _ que "aprova a renovação da permissão
outorgada à Rádio Três Colinas ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Fran
ca, Estado de São Paulo". Relator: Deputado Edmar
Moreira. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vada por unanimidade a redação final. 12) Redação
Final do Projeto de Decreto Legislativo n!! 327/1999_
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (MSC n!! 1.666/1998) _ que aprova o ato
que outorga permissão à RM Radiodifusão ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Vitória do Mea
rim, Estado do Maranhão". Relator: Deputado José
Antônio Almeida. Não houve discussão. Em votação,

foi aprovada por unanimidade a redação final. 13) Re
dação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
328/1999 _ Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC n!! 1.667/1998) _
que "aprova o ato que outorga permissão à MR Radi
odifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de Vi
ana, Estado do Maranhão". Relator: Deputado José
Antônio Almeida. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada por unanimidade a redação final. 14) Re
dação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
358/1999 ~ Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC n!! 1.158/1999) _
que "aprova o ato que autoriza a Associação de Radi
odifusão Associadas em FM a executar serviço de ra
diodifusão comunitária, na localidade de Cururupu,
Estado do Maranhão". Relator: Deputado Ricardo Fi
úza. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
por unanimidade a redação final. 15) Redação Final
do Projeto de Decreto Legislativo n!! 359/1999 _ Da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC n!! 1.163/1999) _ que "aprova o ato
que autoriza a associação comunitária Dehoniana a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na lo
calidade de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão".
Relator: Deputado José Antônio Almeida. Não houve
discussão. Em votação foi aprovada por unanimidade
a redação final. 16) Redação Final do Projeto de De
creto Legislativo n!! 370/1999 _ Da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
n!! 1.124/1999) _ que "aprova o ato que autoriza a
Associação dos Moradores do Loteamento Jardim
Santa-Ana a executar serviço de radiodifusão comu
nitária, na localidade de Maceió, Estado de Alagoas".
Relator: Deputado Augusto Farias. Não houve dis
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a
redação final. O Deputado Geraldo Magela apresen
tou requerimento de inversão de pauta, para apreci
ar-se o oitavo item da de número vinte e oito, tendo o
plenário anuído à solicitação. 17) Projeto de Lei nº
3.987/1997 _ Do Sr. Enio Bacci _ que "altera prazos
por intimações por qualquer órgão da imprensa,
acrescentando parágrafo 3º ao artigo 184 do CPC".
Relator: Deputado Geraldo Magela. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação. nos termos do substituti
vo. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do Relator. O Deputado
Fernando Coruja apresentou requerimento de inver
são de pauta, para apreciarem-se os itens quatro,
nove e doze da de número vinte e oito. 18) Projeto de
Lei n!! 1.567/1999 _ Do Sr. ~iro Teixeira _ qur "dá



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29623

nova redação ao art. 424 do Decreto-Lei nº 3.689, de
3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal"
Relator: Deputado Fernando Coruja. Parecer: pela in
constitucionalidade, injuridicidaqeJ_ in~dequada técni
ca legislativa e, no mérito, pela rejeiçãõ. Nãõ ho-uvé
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimida
de o parecer do Relator. 19) Projeto de Lei nº
4.403-A/1998 - Do Sr. Max Rosenmann - que "dis
põe sobre mensagens de prevenção da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida - AIDS, em preservativos
e absorventes higiênicos". Relator: Deputado Fernan
do Coruja. Parecer: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa deste e das emendas da
Comissão de Seguridade Social e Família, com
emendas. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 20)
Projeto de Lei nº 40/1999 - Do Sr. Professor Luizinho
- que "acrescenta dispositivo à Lei nº 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, para obrigar a divulgação do se
guro obrigatório DPVAT aos segurados". Relator: De
putado Fernando Coruja. Parecer: pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. O Deputado
lédio Rosa solicitou vista da matéria, tendo esta sido
concedida pelo Senhor PreSidente. 21) Projeto de
Decreto Legislativo nº 478/2000 - Da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC nº 1.995/1999) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Francisco Cambraia, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Itapecerica,
Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Jaime
Martins. Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Re
lator. 22) Projeto de Lei n!! 3.838/1997 - Do Sr. Ricar
do Barros - que "altera os arts. 56 e 58 da Lei nº
6.015, de 31 , de dezembro de 1973 - Lei de Registros
Públicos". Relator: Deputado Bispo Rodrigues. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
O Deputado lédio Rosa solicitou vista da matéria, ten
do esta sido concedida pelo Senhor Presidente.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a presente reunião às onze ho
ras e trinta e cinco minutos, convocando outra para a
próxima terça-feira, às quatorze horas e trinta minu
tos. E, para constar, eu, Sérgio Sampaio Contreiras
de Almeida, Secretário, lavrei a presente ata, que, de
pois de aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados. Deputado Ronaldo Cezar
Coelbo_

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE

TERRAS PUBLICAS NA REGIÃO DA AMAZÔNIA

Ata da-Primeira Reunião,-realizada em- 25- de---· .
abril de 2000

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois
mil, às quinze horas e nove minutos, no plenário 12
(doze) do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em
Brasília-DF, reuniu-se ordinariamente a Comissão
ParlamentaLde Inquérito destinada a inve.sJigar. _a__ .
ocupação de terras públicas na região amazônica. Na
forma do § 49 do art.. 39 do Regimento Interno, assu
miu a Presidência dos trabalhos o Deputado Alceste
Almeida. Compareceram os seguintes Senhores De
putados: Alceste Almeida, Almir Sá, Antônio Feijão,
Confúcio Moura, Giovanni Queir6z, Luciano Castra,
Luiz Fernando, Nilson Mourão, Renildo Leal, Robério
Araújo, Sérgio Barros, Sérgio Carvalho, Valdir Ganzer
e Atua Lins, titulares; Babá, Jorge Cesta, Max Rosen
mann e Nicias Ribeiro, suplentes. Deixaram de com
parecer os Senhores Deputados: Airton Cascavel,
Evandro Milhomen, Josué Bengtson e Nilson Pinto.
ORDEM DO DIA: Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos desti
nados à instalação da Comissão e eleição do Presi
dente e dos Vice-Presidentes, informando, na oca
sião, que conforme acordo das Lideranças Partidári
as estava assim composta a chapa para preenchi
mento dos cargos da Mesa da Comissão: para Presi
dente Deputado Luciano Castro, indicado pelo PFL;
para Primeiro Vice-Presidente Deputado Alceste
Almeida, indicado pelo Bloco PMDB/PST/PTN; para
Segundo Vice-Presidente Deputado Nilson Mourão,
indicado pelo PT; para Terceiro Vice-Presidente De
putado Almir Sá, indicado pelo PPB. Antes de proce
der à chamada para a votação, o Senhor Presidente
informou que a Comissão Parlamentar de Inquérito é
composta de 18 (dezoito) membros titulares e igual'
número de suplentes, sendo necessários 10 (dez) vó,~

tos válidos para a eleição da chapa, em primeiro es~

crutínio, conforme o caput do art.. 7º do Regiment0
Interno, e que se encontram na cabina cédulas em
branco, caso a escolha não recaia sobre a chapa
composta por acordo dos Líderes. Dando pross,egui
mento à reunião, o Senhor Presidente convidou o De
putado Antônio Feijão para auxiliar a Presidência e
iniciou a votação com a chamada nominal dos Parla
mentares. Em seguida, o Senhor Presidente convidou
os Deputados Sérgio Carvalho e Renildo Leal para
servirem como escrutinadores. Encerrada a votação

_e_aberta.a uma,_\l8rlflcou.=se.a-coincidência .entre o
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número de sobrecartas e o de votantes: 14 (quator
ze) . Apurados os votos, obteve-se o seguinte resulta-

. do: Presidente: Deputado Luciano Castra, 14 (qua--·
torze) votos; Primeiro Vice-Presidente: Deputado
Alceste Almeida, 14 (quatorze) votos; Segundo Vi
ce-Presidente: Deputado Nílson Mourão, 14 (quator
ze) votos; Terceiro Vice-Presidente, Deputado Almir
Sá, 14 (quatorze) votos. Votaram os Senhores Depu
tados: Sérgio Carvalho, Alceste Almeida, Antônio Fe-

---ijãO;-Confúcio Mourã, Átila Lirls, Luciano Castra, Nií~--- -
son Mourão, Valdir Ganzer, Almir Sá, Luiz Fernando,
Giovanni Queiróz, Robério Araújo e Renildo Leal, ti
tulares; Max Rosenmann, suplente. Proclamado o re
sultado, o Senhor Presidente declarou empossados
os eleitos, passando, em seguida, a Presidência;a o
Deputado Luciano Castra, que assumiu a direção
dos trabalhos e convidou os 0mçssados para toma
rem assento à mesa. Após breve pronunciamento, o
Senhor Presidente indicou o Deputado Sérgio Carva-
lho para Relator. Usaram da palavra para considera
ções gerais sobre os trabalhos da Comissão Parla
mentar de Inquérito os Deputados: Confúcio Moura,
Antônio Feijão, Nilson Mourão, Valdir Ganzer, Babá,
Jorge Costa, Sérgio Carvalho, Sérgio Barros e Alces-
te Almeida. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às
dezesseis horas e dezoito minutos, antes convocan-
do a próxima para o dia dois de maio de dois mil, ter
ça-feira, às 14h30, no plenário 12, para discussão do
Roteiro e Planejamento dos trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito. E, para constar, eu, Fran
cisco da Silva Lopes Filho, Secretário, lavrei a pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados, juntamente com as notas ta
quigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Alméi
da) - Havendo número regimentalydeclaro aberta a
presente reunião, que foi convoeada pelo Presidente
desta Casa. nos terjnos 1'êQímentais, para a instala
ção da comissã3'~eiçãodo Presidente e dos Vi
ce-Presiden!es; ~opforme ato da Presidência, que
pass~'Ato da Presidência. O Presidente da Câ
mara dos Deputados, no uso de suas atribuições regi
mentais, constitui, nos termos do art. 35, do Regimen
to Internó, Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a investigar a ocupação de terras públicas na re
gião amazônica. Requerimento de CPI nº 02, de
1999, do Sr. Deputado Sérgio Carvalho e outros. Re
solve: I - estabelecer o prazo de 120 dias a contar de
sua constituição para a conclusão de seus trabalhos;

" - convocar os membros ora designados para a reu
nião de instalação a realizar-se dia 13, que foi transfe
rida para- hoje, dia 25, na terça-feira, em decorrência
de, na convocação anterior, não ter havido quorum
regimental, neste plenário 12, do anexo li. Foi consti
tuída em 13 de abril do ano 2000. Presidente Michel
Temer. A Comissão tem como designados titulares,
pelo Bloco PSDB/PTB: Josué Bengtson, Nilson Pinto,
Sérgio_ Barros, Sérgig .GaryalhoJ J~_o..IJlO_ t.itYlare.sJ_E.elo..
mesmo bloco, como suplentes: Lino Rossi, Max Ro
senmann, Nicias Ribeiro, Paulo Mourão. Bloco
PMDB/PST/PTN: Alceste Almeida, como titular. Anto
nio Feijão e Confúcio Moura, como titulares também;
suplentes: Deputado Jorge Costa, Deputado Osvaldo
Reis. Pelo PFL, como titulares: Deputado Airton Cas
cavel, Deputado Átila Lins, Deputado Luciano Castro;
como suplentes: Deputado Expedito Júnior, Deputa
do Sérgio Barcellos, Deputada Zila Bezerra. Pelo PT,
titulares: Deputado Nilson Mourão, Valdir Ganzer;
como suplentes: Deputado Babá e Deputado Paulo
Rocha. Pelo PPB, como titulares: Deputado Almir Sá
e Deputado Luiz Fernando; como suplentes do PPB:
Deputado João Tota. Pelo PDT, como titular: Deputa
do Giovanni Queiroz; como suplente: Deputado Eurí
pedes Miranda. Pelo Bloco PSB/PCdoB, como titular:
Deputado Evandro Milhomen; como suplente: Depu
tada Vanessa Grazziotin. Bloco PUPSL, Deputado ti
tular: Robério Araújo; Deputado suplente José Alek
sandro. Pelo PHS, como titular, Deputado Renildo
Leal, do PTB; e como sL!plente: Deputado Francisco
Rodrigues, PFL". Na forma do art. 39, § 4º, do Regi
mento Interno, compete-me assumir a presidência
dos trabalhos e declaro instalada a Comissão Parla
mentar de Inquérito. Solicito aos senhores represen
tantes-ºos diversos partidos que procedam ao regis
tró junto à Mesa, individualmente ou por chapa, dos
candidatos aos cargos de Presidente, Primeiro, Se
gundo e Terceiro Vice-Presidentes da Comissão,
atendendo ao art. 7º, § 1º, do Regimento Interno. A
reunião fica suspensa por cinco minutos para que a
secretária possa elaborar as cédulas de votação.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Por acordo partidário, efetuado nesta Casa,
como de praxe, coube ao PFL a indicação da Presi
dência dessa CPI. Sobre a mesa ofício do Líder do
PFL, Inocêncio Oliveira, "Ofício nº 799-L, PFL 2000.
Brasília, 25 de abril de 2000. Sr. Presidente, indico a
V.Exa. o Deputado Luciano Castro para ocupar o car
go de Presidente da Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar a ocupação de terras públi-
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cas na região amazônica. Atenciosamente, Inocêncio 
Oliveira, Deputado Federal". Isso foi encaminhado ao
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, que
faz o encaminhamento hoje a essa Comissão. Então,
está apresentado como candidato a Presidente o De
putado Luciano Castro. Sobre a mesa Ofício do gabi
nete 1, n9 216, do dia 18 de abril, do Líder do Bloco
PMDB/PST/PTN. "Sr. Presidente, indico a V.Exa. o
nome do Deputado Alceste Almeida para o cargo de
Primeiro Vice-Presiden~e da Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a averiguar a ocupação de ter
ras públicas na região amazônica. Por oportuno, re
novo excelentes protestos de estima e consideração".
Portanto, pelo Bloco PMDB, fica o meu nome aqui
disponível à consideração do plenário desta CPI. So
bre a mesa Ofício n9 313, do PT. Brasília, 13 de abril
de 2000. "Sr. Presidente, tenho a honra de dirigir-me
a V.Exa. a fim de indicar o Deputado Nilson Mourão,
PT, Acre, para ocupar a Segunda Vice-Presidência
dessa Comissão. Atenciosamente, Deputado Aloizio
Mercadante, Líder do pr'. Portanto, o nome do Depu
tado Nilson Mourão indicado para Segunda Vi
ce-Presidência dessa Comissão. Sobre a Mesa Ofí
cio n9 116/00, de 04 de abril de 2000. "Sr. Presidente,
tenho a honra de indicar a V.Exa., pelo partido Partido
Progressista Brasileiro - PPB -, o Deputado Almir S'á
para concorrer à vaga de Terceiro Vice-Presidente da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar a ocupação qe terras públicas na região
amazônica. Atenciosamente, Deputado OdeImo
Leão, Líder do PPB". Portanto, estão indicados à con
sideração do Plenário, o Presidente, o Primeiro, o Se
gundo e o Terceiro Vice-Presidentes, à consideração
deste Plenário. Fica...

(Intervenção inaudível)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - O Relator não é votado. É indicado.

(Intervenção inaudível)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Aí o Presidente, que irá designar, o Presidente
eleito. O Deputado que se tornar Presidente indicará
o Relator à consideração do Plenário. Portanto, va
mos votar apenas a composição da Mesa Diretora
desta CPI. A chapa já está... Declaro aos nobres pa
res que esta Comissão é composta de dezoito mem
bros titulares e igual número de 'suplentes e o quo
rum exigido para eleição dos cargos dessa Comissão
é de dez Deputados, maioria absoluta. Peço a com
preensão dos Srs. Deputados no sentido de que per
maneçam no recinto até o término dessa reunião.
Antes_de. iniciar o.processo...de votação,_desejo.ainda

esclarecer a V.Exas. que, por acordo das Lideranças,
como já foi lido, encontra-se na cabine de votação...
nesta mesa, cédulas com os seguintes nomes: para
Presidente, Deputado Luciano Castro, indicado pelo
PFL; para Primeiro Vice-Presidente, Deputado Alces
te Almeida, indicado pelo PMDB/PST/PTN; para Se
gundo Vice-Presidente, Deputado Nilson Mourão, in
dicado pelo PT; para Terceiro Vice-Presidente, Depu
tado Almir Sá, indicado pelo PPB. Há ainda cédulas
em branco, caso a escolha não recaia sobre os no
·mes indicados. À medida em que forem sendo cha
mados, os Srs. Deputados assinarão a folha de vota-,
ção ~, de posse da sobrecarta, devem dirigir-se à ca
bine, selecionar a cédula, colocando-a no envelope, o

·qual será depositado nessa uma. Convido...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Só um esclareci
mento. Hoje é só votação ou vai ter já...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Hoje será feita a votação. Cabe, após a posse do
Presidente efetivo, aí ser determinada a postura da
CPI diante a sua agenda. Convido o Deputado Anto
nio Feijão para auxiliar a Presidência durante o pro
cesso de votação. (Pausa.) Solicito que V.Exa. proce
da à chamada dos membros titulares e, em seguida,
dos suplentes, até que se complete o número da refe
rida bancada. Vamos à votação.

(Processo de votação.)

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Pelo
Bloco PSDB/PTB: Josué Béngtson; Nilson Pinto; Sér
gio Barros; Sérgio Carvalho. Pelo Bloco
PMDB/PST/PTN: Arceste Almeida. (Pausa.) Eu cha
maria esse atlético Deputado Giovanni Queiroz para
me substituir aqui, que o próximo a votar sou eu mes
mo. (Pausa.) É que o cara é elogiado e não se zanga,
não.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Giovanni Quei
roz) - Deputado Antonio Feijão; Deputado Confúcio
Moura; Pelo Bloco PFL, pelo PFL: Deputado Airton
Cascavel; PPS. Vaga cedida ao PPS: Deputado Átila
Lins; Deputado Luciano Castro, PFL de Roraima; De
putado Nilson Mourão, pelo PT; Deputado Valdir Gan
zero Pelo PPB: Deputado Almir Sá. (Pausa.) Deputado
Luiz Fernando - Lembrando aos Srs. Deputados que
o voto é secreto. Deputado Giovanni Queiroz. (Pau
sa.) Deputado Evandro Milhomen; Deputado Robério
Araújo; Deputado Renildo Leal. (Pausa.) Passamos.~
chamar agora os membros suplentes. Pelo Blocq
PSDB/PTB: Lino Rossi; Max Rosenmann; Deputado
Nicias Ribeiro; (Pausa.) Paulo Mourão; Jorge Costa.
(Pausa.) Ah, quero s6 avisar ao Deputado Jorge que
os.tr.ês.titulares..jáY.otara.DjrêsJá.\totaram,..então,.llos
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honra que V.Exa. possa permanecer conosco. Va
nessa Grazziotin; Deputado Expedito Júnior; Sérgio
Barcellos; Zi/a Bezerra. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) Tendo sido atingido o quorum necessário à deli
beração, está encerrada a presente votação. Convido
os Srs. Deputados Sérgio Carvalho e Renildo Leal
para servirem como escrutinadores. Antes da... antes
de abrir a contagem da urna, pergunto aqui só para
simples conferência aqui se algum dos autores faltou
assinar aqui. NiI,on Pinto assinou; Sérgio Carvalho
assinou; Nilson... perdão, Max Rosenmann... Max Ro
senmann assinou; Sérgio Carvalho assinou, Antonio
Feijão, Confúcio Moura, Átila, Luciano. Algum que es
teja presente que não tenha assinado? Então vamos
dar início à apuração dos votos. Informo que o núme
ro de sobrecartas é de quatorze e que coincide com o
número de votantes. Passa-se agora à apuração dos
votos.

(Apuração dos votos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei

da) - As quatorze cédulas coincidem com a proposi
ção das candidaturas que chegaram à Mesa. Portan
to, encerrando a presente apuração, vou proclamar o
resultado: para Presidente, Deputado Luciano Castro
com 14votos; para Primeiro Vice-Presidente, Deputa
do Alceste Almeida com 14 votos; para Segundo Vi
ce-Presidente, Deputado Nilson Mourão, com 14 vo
tos também; para Terceiro Vice-Presidente, Deputado
Almir Sá, também com 14 votos. Agradeço a partici
pação dos Deputados Sérgio Carvalho e Renildo
Leal, bem como também do Deputado Antonio Feijão,
pelo auxrlio prestado na apuração dos votos, convi
dando, então, o Deputado Luciano Castro a que com
pareça para que assuma a Presidência desta Comis
são. Declaro o Deputado Luciano Castro empossado,
a quem eu passo a Presi~ência_da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Meu boa tarde a tO,dos. Eu convido o nobre De
putado Alceste Almeida, nosso Primeiro Vi
ce-Presidente; segundo, ~peputado Nilson Mourão,
nosso Segundo Vice-Presidente; nosso Terceiro Vice,
Deputado Almir Sá, para assumirem respectivamente
a Primeira, Segunda e a Terceira Vice-Presidência da
Comissão" declarando-os empossados. Esta Comis
são, ela se reveste de um caráter extremamente im
portante para o Pars, mas em especial para a região
amazônica. Para o Pars, porque as terras da Amazô
nia são terras de importância vital, inclusive para o
programa de reforma agrária. Por essa razão, enten
demos que devemos reavaliar todo esse procedimen-

to de ocupação de terras que ocorre na Amazôr'lia. E
para nós da Amazônia, porque sabemos da importân
cia da ocupação ordenada, bem como da produção
de tornar aquelas áreas produtivas, preservando todo
o aspecto ecológico que nós assim desejamos. Nós
vamos procurar tornar esta Comissão Parlamentar de
Inquérito eficiente, que possa: agir com rapidez, com a
parceria aqui dos nossos Vice-Presidentes, para que,
em curto espaço de tempo; passamos mostrar ao
nosso Presidente da Câmara, que designou esta Co
missão, bem como ao Pars, os resultado desta Co
missão Parlamentar de Inquérito. Aproveito, inclusi
ve, para agradecer ao Líder do meu partido, Deputa
do Inocêncio Oliveira, a oportunidade que nós dá, nos
indicando para compor esta chapa e presidir, com a
anuência e o apoio de cada um'de vocês, os traba
lhos desta Comissão. Eu, nos terinos do art. 41 do
Regimento Interno, designo para relatoria o Sr. Depu
tado Sérgio Carvalho, a quem convido para compor a
Mesa. (Pausa.) Concedo a palavra ao nosso eminen
te Relator, Deputado Sérgio Carvalho.

O SR. DEPUTADO SÉRG'O CARVALHO - Em
primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Presiden
te, que foi eleito, Luciano Castro, Alceste Almeida,
Almir Sá e Nilson Mourão. Egostaria também, em pri
meiro lugar, de dizer que agradeço ao nosso Lfder do
PSDB, Aécio Neves, pela indicação como Relator
desta importante CPI. Esta CPI nós propusemos já
faz mais de um ano. Foi dia 3 de março do ano passa
do, mas ela teve que aguardar, esperar, todo o rito aí,
para que a gente pudesse iniciar os trabalhos. Eo que
nós observamos é que· o Ministério de Política Fun
diária, Desenvolvimento Agrário, ele tomou a frente e
já começou a fazer um amplo traQalho no sentido de
poder ir se aprofundando nessa questão de grilagem
de terra no País. É uma questão muito importante, e o
compromisso nosso é um compromisso muito impor
tante também para nós podermos também fazer esse
profundo levantamento. Eu acho que a Camara jama
is poderia deixar de participar ativamente e decisiva
mente nessa questão de levantamento fundiário da
Amazônia Legal. Nós temos um instrumento legal que
nos permite fazer um levantamento de mais de 50%
de todo o território nacional. E os dados ar que o pró
prio Ministério, preliminares, já tem ·apresentado atra
vés da imprensa nacional, são estarrecedores, que,
por si só a Câmara jamais poderia de ter essa partici
pação nesse aprofundamento e nesses levantamen
tos dessas terras que estão nas mãos de terceiros ile
galmente, de uma forma fraudada, de uma forma imo
ral, de uma forma que nós temos que reprimir a com
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veemência. Os dados preliminares apontam que 30%
de todo o território do Estado do Amazonas, que são
em torno de 55 milhões de hectares, são fraudados.
O Amazonas tem 153 milhões de hectares e 55 exis
tem indícios de fraude. Isso é uma vergonha, um ab
surdo. O Estado do Pará, também, com 20 milhões de
hectares fraudados; o Estado do Mato Grosso, 22 mi
lhões de hectares fraudados. Rondônia também tem
uma grande quantidade de hectares fraudados. O
Acre também. Enfim, isso é uma... é corriqueira em

.toda a Amazônia essa questão de grilagem de terra.
E recentemente nós vimos ar uma reportagem, lá no
Pará também, daquele Carlos Medeiros, que é um
fantasma, ninguém encontrou ele. A polícia não con
segue encontrá-lo, nem mesmo os próprios advoga
dos, e ele conseguiu vender pra terceiros mais de 2
milhões de hectares de terra. Nós também temos um
caso, que também é conhecido de todos, o caso C.R.
Almeida, que também está localizada no Pará, que o
proprietário dessa empreiteira, que mora no Paraná,
se diz dono de 7 !l1i1hões de hectares de terra. Mas
também nós já sabemos que existe já levantamentos
de que parte dessas terras são da FUNAI, parte das
Forças Armadas, parte do Governo do Estado do
Pará. Enfim, nós temos ar um amplo campo para po
dermos fazer um levantamento e apresentar a toda a
sociedade brasileira essa questão e essa contribui
ção da Câmara Federal nesse importante tema, que
é.... a respeito de terras fraudadas na região amazô
nica. Quero cumprimentar todos os Deputados e di
zer que nós teremos muito trabalho pela frente e nós
iremos fazer da melhor forma possível, para que a
gente tenha um consenso desses 18 Parlamentares
que estão hoje participando desta Comissão, para
que a gente apresente e a gente não erre no resulta
do desse relatório final.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - A palavra está franqueada a algum Deputado
membro da Comissão, que queira fazer uso.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois, não, Deputado Confúcio Moura, de Ron
dônia.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Sr.
Presidente, demais Vice-Presidentes, Sr. Relator, de
mais companheiros desta Comissão que se inicia. Sr.
Presidente, é um debate muito importante e histórico,
mostra realmente o que tem acontecido ao longo des
tes 500 anos de Brasil, que é a concentração das ter
ras.Ã_cancentração_da_pmpriedade-.rural•..a.cancen-

tração da economia e a concentração política. Então,
nada melhor, já que nós estamos comemorando este
ano os 500 anos do Brasil, um estudo profundo, já de
há muito tempo denunciado, particularmente por Cel
so Furtado e muitos outros economistas e estudiosos
dessa área, mostrando realmente esse papel especu
lativo que existe sobre as terras ditas devolutas da
Amazônia. E lá, devido à sua extensão muito grande,
temos observado que grandes empresários e gran
des indivíduos, grandes personalidades da economia
brasileira têm demarcado extensos domínios de terra
nessa região nossa, e nada mais, para lastrear ca
dastros bancários. Nada mais. São terras que... ape
nas para lastrear cadastros. Outras vezes, para aufe
rir da Amazônia também os incentivos fiscais neces
sários para investimento fora. Então é muito impor
tante... Esse é um papel fantástico dessa CPI em po
der mostrar e detalhar e ir a fundo nesse estudo que
se inicia e mostrar e redistribuir pra quem efetivamen
te precisa de terras para produzir. Então eu quero
cumprimentar a iniciativa do Deputado Sérgio Carva
lho, por ter proposto à Casa um estudo tão interes
sante e oportuno como este. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Concedo a palavra ao Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, gostaria de parabenizar o PFL pela bri
lhante escolha de V.Exa., ilustre Parlamentar de Ro
raima, e o PSDB por ter-nos dado este brinde de ter
conosco como Relator o Deputado Sérgio Carvalho.

: Eu gostaria de dizer que, pela primeira vez, nós, em
especial da Região Norte, nós temos em nossas
mãos todas as prerrogativas para dar uma grande
contribuição à nossa Amazônia. Eu estou vendo aqui
o Nilson Mourão, o Deputado Babá, Valdir Ganzer,
ainda temos Giovanni Queiroz, Paulo Rocha, citando
Vanessa Grazziotin, Evandro Milhomen, DeputadÇ)s
progressistas, Deputados de uma história de atuação
muito forte, e muitos gritos nas sua vidas públicas fo
ram dados em funções desta questão do latifúndio na
Amazônia. E ainda, do grande bloco do Governo, eu
vejo todas essas figuras de trabalho e de currículo
prestado à Região' Norte, e que nós estamos aqui
sem nenhuma pressão de nenhuma de escolha de
Governo. Isso é muito importante dizerpara as pesso
as que estão aqui nos escutando. Nós viemos pra
esta Comissão pela pátria da Amazônia e pela ban
deira de darmos à sociedade um verdadeiro espectro
do que é a situação hoje fundiária em terras públicas
na nossa região. E também posso lhes garantir que
um..dos..grandes-parceiros _deste nosso__trabalho-será
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o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com seús
recursos, com a sua tenacidade em dar clareza às
suas ações, nós vamos ter a oportunidade de fazer
uma ação que o instituto do Ministério não pôde fazer,
que é dar seqüência às ações de investigação e de
punição às pessoas que hoje se escondem sob pro-'
curações, sob certidões falsas, sob o domínio do po
der que cria um casulo quase intransponível para a le
gislação corrente dos órgãos públicos. Nós teremos
que romper estes casulos de produção. Colocou mui
to bem o Deputado Confúcio Moura a questão do las
treamento de grandes financiamentos, pessoas que
colocaram na Amazônia apenas a mangueira de
vampirizar o nosso dinheiro e decantar a desgraça
social e ambiental na nossa região amazônica. E vou
mais adiante ao colocar que devemos ir profundo, ci
rurgicamente cortar as questões dos cartórios, que,
são praticamente o DNA que gera toda essa seqüên
cia de corrupção na Amazônia, e que esta Comissão
detenha-se de coragem para enfrentar esse cartel
forte que tem enraizamento histórico do poder político
e do poder jurídico. Vamos todos junto defender a
Amazônia e defender o nosso Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Concedo a palavra ao Deputado Nilson Pinto.

(Não identificado) - Nnson Mourão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-

tro) - Aqui tá Pinto. Nilson Mourão.' .
O SR. DEPUTADO NílSON MOURÃO - Sr~' .

Presidente, Deputado Luciano Castro, demais mem-" .
bras da Mesa, demais colegas, eu quero, em pri!,"eiro
lugar, cumprimentar o Deputado Sérgio Carvalho por
essa extraordinária idéia e iniciativa de propor a esta
Casa, e receber do Plenário a sua aprovação, e, da
Presidência da Casa, a sua instalação de uma CPI.
para passarmos a limpo o processo de ocupação de
terras públicas na região amazônica. Sou Deputado
pelo Estado do Acre. Portanto, falo ,da Amazônia com
a alma, com o coração, com a experiência. Temos em
nossas mãos, Sr. Presidente, Sr. Relator, uma oportu
nidade única de darmos uma contribuição ao povo
brasileiro, mas particularmente aos amazônidas, que
conquistaram todfl aquela região, que desbravaram
aquela região, da~m9~, uma grande contribuição para
o esclarecimento dessa questão, para as providênci
as que devem ser tomadas e, sobretudo, para demo
cratizar a questão da, terra da nossa região. Sr. Presi·
dente, cada vez que se instala uma CPI aqui no Con~

gresso Nacional, o povo brasileiro tem a imagem, na-'
turalmente, na minha visão, um pouco destorcida, de
que toda CPI acaba em pizza. De fato, algumas aca-

baram mesmo. Mas nós tivemos o exemplo o ano
passado, eainda este ano, de uma CPI que funcionou
nesta Casa, que trabalhou muito eque trabalhou com
determinação e com coragem e que mostrou ao povo
brasileiro que uma CPI tem condições, sim, de contri
buir muito com a vida do nosso Pars, que foi a CPI do
Narcotráfico. A CPI do Narcotráfico fez uma demons
tração corajosa de como se pode trabalhar no Con
gresso Nacional e como é que nós poderemos contri
buir com esse processo. Eu estou aqui, juntamente
com meu colega Valdir Ganzer, Deputado pelo Pará,
o Deputado Babá, a bancada do Partido dos Traba
lhadores, para contribuirmos nesta Comissão. Esta
mos dispostos edeterminados adar nossa parcela de
contribuição para que se acabe no nosso País a grila
gem de terra, a irresponsabilidade, aconcentração da
terra. Que vergõflflã;Presidente, a revista Veja mos
trar para milhões de brasileiros que um sujeito do
Estado do Pará, que não existe, detém em cartório
áreas de terra superior a parses europeus. Isso é ver
gonhosol É vergonhoso não só para o Governo do
Pará, é vergonhoso para o Governo brasileiro, para
todas as instituições deste Pars que se submetem a
uma humilhação dessa natureza. A nossa Comissão
Parlamentar de Inquérito tem nas mãos essa oportu
nidade. Nós vamos mostrarque temos capacidade de
trabalhar. A nossa Comissão não vai se encerrar em
pizza, mas ao contrário, no extraordinário relatório en
caminhado às instituições, ao Ministério Público, ao
Ministério da Reforma Agrária. um ,extenso. r~latório

mostrando cómo é possível preservara regiãoamazô~
nica com democracia, onde o nosso povo possa ter um
padrão de vida mais elevado, mas, sobretudo. para
que a situação'da ocupação das terras p.úblicas se dê
de modo transparente, sobretudo servindo· ao povo
mais pobre e mais humilde. Era só, Presidente.

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Concedo a palavra ao Deputado Valdir Ganzer.

O·SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, demais membros da Mesa, o fato,
principalmente depois da instalação da CPI do Narco
tráfico, e a CPI do Medicamento, que eu ainda estou
em dúvida, porque durante um período éla deu uma...
mostrou que podia ir, depois recuou. Ou seja, eu es·
tou em dúvida se ela vai...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Pode
ser medicamento fora da validade já.

. O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - É pos
sível. Se ela vai ter algum resultado efetivo, do ponto
de vista da democratização, do acesso a... vou usar...
um bem tão importante para salvarvidas, não é, que é
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o caso do medicamento, por mais que muita ,gente
não tenha nem condição de adquiri-lo, não é? E uma
preocupação e, ao mesmo tempo, um desafio pra to
dos nós uma CPI como essa. Nós vamos precisar en
carar isso com muita dedicação. Nós vamos precis~r

estabelecer critérios de funcionamento, óbjetivos que
nós queremos alcançarl porque se nós diluirmos os
nossos esforçÇ>s, não vai resultar em nada. A Amazô
nia é grande. Eu conheço mais o Pará, e a situação
não é uma situação simples. Nós vamos precisar so
brevoar, nós vamos precisar de helicópteros, nos va
mos precisar de aviões, nós vamos precisar-de Toyo...-

_...talraçada, vamos precisâf -de tempo pra chegar em
determinado lugares. Não é-algo simples. Nós vamos
precisar analisar a situação dos cartórios - já falada
aqui pelo meu parceiro. É uma situação muito grave,

-viu, a- situação dos cartórios. Nós vamos precisar le
var em consideração-a realidade da Amazônia. É uma
preocupação que eu principalmente tenho, eu que
sou um colono vindo- do Sul para a colonização da
Transamazônica em 72. Então, conheço bastante
essa realidade, principalmente nessa área da peque
na produção. E é uma situação dramática porque a
avaliação que muitos têm é que a Amazônia é infindá
vel. Pode derrubar, pode fazer o que quiser, que ela é
tão grande que nunca vai acabar aquela realidade. E
eu me dou conta, depois de pouco tempo, não faz 30
anos, de que a velocidade com que as coisas estão
andando, e a visão de acumulação rápida pela cabe
ça de alguns, principalmente, de quem não analisa o
futuro dos seus filhos e nem dos seus netos, nem tem
a capacidade de planejar uma região a curto, médio e
longo prazo, analisando esse aspecto, como eu tive a
oportunidade de conversar um dia desses com o Se
cretário de Meio Ambiente de Marabá, que não é do
meu partido, que é de um partido... é do PSDB ou do
PFL o Prefeito lá? Eu nem sei ligado a que partido é.

(Não identificado) - PSDB.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - PSDB?
Secretário de Meio Ambiente? Que eu, num debate
há mais ou menos oito anos atrás fui violentamente
atingido nos meus... Pela minha colocação, eu fui ex
pulso da reunião em Marabá. Oito anos se passaram
e me encontrei com ele no aeroporto, vindo da Euro
pa, e a Comissão foi visitar a Alemanha. E a Alema
nha agora tá autorizando o corte de madeira plantada
há 160 anos. Dois terços da Alemanha foi reflorestada
nos últimos' 200 anos. E ele mesmo comentava que
se caminhar do jeito que tá, daqui a 30, 40 anos, nós
'podemos estar comprando madeira da Alemanha, um
pafs-Cio tamanho_ daAlemanhaLOu seja, nós_pr.ecisa- .

mos levar em consideração o problema do latifúndio
articulado com o conjunto de outros elementos, para
que a gente possa ter então, no final da CPI, um rela
tório que indique pontos muito seguros, do ponto-de
vista dessa questão da grilagem, mas possam servir,
porque imagino, nós vamos andar, vamos poder veri
ficar, né? E nós todos vamos também - vamos cha
mar assim - nos qualificar pra enfrentar esse tipo de
problema, que muitas vezes ele é falado de uma for
ma não científica, ou as coisas são ditas de uma for
ma absolutam~nte equivocaea,-né'rEntao eu pesso
-almenté me propus a estar na CPI com esses objeti
vos, no sentido que a gente possa... Acre? O que é
que nós queremos ver no Acre? Nós vamos atuar por
Estado, para pegar alguns aspectos de cada Estado?
Nós vamos atuar em que direção? Porque daqui a
pouco nós queremos atingir tudo, e o resultado não
vai ser alcançado em nada e nós vamos ser desmora
lizados no final. Então, eu acho que esse é um passo
fundamental a gente estabelecer aqui um critério, né,
se nós vamos ter uma reunião ainda nesta semana,
se nós vamos dar um tempo pra Mesa analisar e cada
um poder trazer propostas, no sentido que a gente
possa estabelecer como é que nós vamos trabalhar,
né? Qual é o roteiro? Quais são as áreas? Com quem
nós vamos contar? Será que nós vamos, a nível da
CPI, solicitar que o Governo Federal indique repre
sentantes das áreas para acompanhar a CPI? Porque
muitas vezes a gente percebe que o Governo tam
bém fala sobre algo que ele não conhece. Nós vamos
pedir para outros órgãos dos Estados acompanhar?

, Não vamos? Vamos solicitar que as Assembléias Le
gislativas acompanhem? Não vamos? Quer dizer,
como é que nós vamos atuar no sentido de que a gen
te possa, então, no final, termos contribuído nessa,
digamos, nesse tema que é tão polêmico e tão difícil
de tratar, né? Então, eu estou na CPI com esse pro
pósito e espero poder contribuir, já que, pelo menos
parcialmente, eu tenho absoluta consciência que co
nheço parte, pelo menos, de alguns dos problemas. E
espero depois poder, na hora oportuna, poder então
sugerir por onde é que nós começar. Nós vamos co
meçar a chamar pessoas aqui? Nós vamos para e in
loco verificar determinada realidade. Quer dizer,
esse mecanismo que, me parece, a CPI do Na:rcotrá
fico está nos ensinando algum né, de comportamen
tos, né, que nós podemos atuar pra que todos nós
possamos depois termos atingido parte dos nossos
objetivos. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
_.. tro) - Apenas para esclarecer ao Deputado Valdir,
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esta Presidência irá conceder ao eminente Relator o
tempo até t~rça-tejra dasemaRa (tua. vem para que õ
Relator possa apresentar à Mesa e aos demais mem
bros do plenário um planejamento e um roteiro dos
trabalhos. E ele deverá fazer isso até terça-feira da
semana que vem, quando iremos convocar uma nova
reunião, exatamente nesse horário, às 14h30min da
tarde. Então, nessa ocasião, teremos então oportuni
dade de discutir esse planejamento e tudo, esse rotei
ro, e ele apresentar, nos aproximando das idéias que
o eminente Parlamental cQlocQu. Concedo a palavra
ao Deputado Babá. ' -

O SR. DEPUTADO BABÁ - As vezes, Deputa
do, às vezes eu acho que essa situação interessa a
todos da ..Begião Norte, principalmente, justamente
porque ali se situa 'um dos grandes problemas da ter
ra. Tem um jornalista lá do méu Estado, chamado Lú
cio Flávio Pinto, que é um estudiosõ n'essa área. Eaté
posteriormente gostaria de sugerir a convocação dele
pra depor sobre a situação. Ele diz o seguinte, que se
fossem computar os projetos que têm na SUDAM e
fQssem computar as áreas que foram apresentadas
documentação, então, tinha que criar uma Amazônia
ao lado pra adaptar aquela terras. Porque além das
terras que foram griladas, ainda foram apresentados
documentos que nem situação plausfvel havia, por
isso há um problema sério com relação à questão dos
cartórios. Eu falo do meu Estado, porque... Talvez não
seja diferente de outros Estados. Eu acho que esta
CPI ela tem uma importância muito grande pra este
Pafs. Porque não é apenas o fato de grilarem as ter
ras, mas é que atrás dessa grilagem vem a retirada
das madeiras nobres e, depois, queimadas, queima
das imensas que depois plantam capim na maior par
te. No meu Estado tem muitas áreas assim, que, na
verdade, não plantam nada, a não o capim; nem boi é
colocado em cima. Mas é"pra dizer o quê? Não, é terra
nua'J:~rra produtiva pra tentar supostamente montar
um.-.. Além dos projetos que foram montados sobre
~ssas áreas de verbas da SUDAM, que não foram
aplicadas, e esse dinheiro sumiu. Então essa discus
são ela é abrangente, mas eu acho que a CPI ela tem

:'üm papel. Da mesma forma que a CPI do Narcotráfico
.ela cumpriu um papel aparentemente, que, no infcio
i:da Comi~são da CPI, ela não... Ninguém dava muita
'trela à CPI do Narcotráfico. Não sei se os senhores se
:íembram que tavam a CPI dos Bancos, a CPI do Ju
"diciário, e ela fo'i num crescente-que se transformou...
;'Mas por quê? Porque foram e fizeram um' trabalho,
que aind~oje continua, tanto é. que teve que se es-
tender, por causa dos problemas que foram apare-

cendo e da forma como que trabalharam também .
," Então eu àcho que a CPI ela tem todas as condições

no sentido de aprofundar o debate sobre essa situa
ção da ocupação da Amazônia, desordenada, e, prin
cipalmente, só... Não esqueçamos que o Cecmo
Rego de Almeida se diz proprietário, em meu Estado,
de 11 milhões de hectares, certo? Vocês imaginam:
11 milhões de hectares! É um país inteiro da Europa
dentro apenas de um... Dos proprietários... falsos pro
prietários, porque tem um fantasma rondando o nos
so Estado que vende terra pra um monte de gente, e
até hoje não conseguiram identificar essa pessoa,
mas ele... esse fantasma, que se diz proprietário e, e
que pªssa... e vende essas terras, como vendeu Ce
cílio Rego de Almeida, e até hoje não foi descoberta,
na verdade, a origem desse senhor.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO BABÁ - Então, eu... eu que

ria saudar... Eu tô como suplente nesta Comissão,
mas procurarei acompanhar, porque pra mim interes
sa bastante esse debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Concedo a palavra ao Deputado Jorge Costa.

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Sem dú
vida alguma, também como Parlamentar da Amazô
nia, do Estado do Pará, onde essa situação se agrava
dia a dia, de açambarcamento das terras públicas... É
preciso, sinceramente, que essa Comissão, essa CPI
defina o patrimônio das terras públicas estaduais, mu
nicipais e... e da União. Sem dúvida alguma, é um as
sunto que deve ser aprofundado muito bem, para não
permitir que o uso da terra seja feito, assim, aleatoria
mente. Há necessidade de que as terras públicas se
jam usadas, tenham a sua função social. E nisso a
gente vê - ainda agora foi citado - elementos que têm
11 milhões de hectares na, na Amazônia, terras que
não têm legalização nenhuma, que eu não sei por que
o Governo tá respeitando e fica citando, se o G,overno
tá com todas as armas na mão pra resolver o proble
ma, pra resolver o problema. São sesmarias que, que
foram dados um prazo pra que eles legalizassem es
sas terras - até 1989, mais ou menos. Ainda foram le
galizadas? Não têm direito nenhum à terra. Mas não é
esse af o problema principal. Aí vem a questão relati
va de terras em Municípios grandes, que têm quanti
dades imensas de hectares, e Municípios pequenos.
Não é, não é permitido, não... E seria interessante que
se definisse nessa CPI também essa questão de ter
ras. No Municfpio pequeno, onde não tem mil me
tros... mil quilômetros quadrados, não é permitido,
não seria permitido, não será permitido - e é bom que
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se defina - que um, um determinado proprietário,
aproveitando-se da situação e da oportunidade de fal
ta de geração de renda, de miséria, de fome... do co
lono que vive ali há dezenas de anos e que é afastado
daquela região por falta de condições de, de ficar, né,
de se fixar no campo, falta de energia elétrica, de saú
de, educação... Essa pessoa vá pra lá, às vezes não
é pessoas da região amazônica, é de outros Estados,
e açambarque a terra por tostão, por uma,.um.a quan
tia irrisória, né. E tomem conta do MUnicípiO todo.
Tem elementos ali que compram o Município quase
todinho. Então" isso tem que ser definido. Essa CPI
tem que ter alguma utilidade. Não pode ser uma CPI
pra só dizer isso e... Não. Deve ser definido assim, as
sim, dessa maneira. Há necessidade de olhar bem
essa, essa situação da democratização da terra, de
que falou aqui o... o Feijão. Democratização do uso
do solo. Então, por que essa miséria deste País? Por
que, na Amazônia, as pessoas fogem do interior do
País? Por quê? Por que o pobre não tem um palmo de
terra? Ele precisa se integrar a um... a um grupo de
sem terra pra poder conseguir uma terra. A questão,
por exemplo, da... da... da reforma, assentamento.
Por que assentar novos grupos de lavradores em re
giões que... de mata virgem, pra destruir a Amazônia,
desmatarem a Amazônia mais e mais, quando nós
vemos que existe uma quantidade enorme de terras
na Amazônia, nos Municípios daqui dessa região,
nordeste do Pará, Municípios do sul do Pará, sem
qualquer uso e pertencente a tal e tal indivíduo, mas
que não usa a terra? Ele não... não exerce a função,
não faz com que aquela terra tenha função de desen
volvimento. Quer dizer, as pessoas têm a quantidade
enorme de terra, e nas margens das estradas, federa
is, estaduais e municipais, sem uso. Onde deveria se
fazer essa reforma agrária? Onde deveria se fazer a
desapropriação consensual? Seria nessa região
onde já tem uma infra-estrutura, onde não se precisa
de estrada, de educação, de saúde. E onde vai fazer
essa reforma agrária? Lá no centro ~a Amazônia, pra
destruir. Há necessidade de definir... Eu gostaria que
o Sr. Presidente definisse certos pontos na agenda,
não é, pra que essa CPI tenha algum resultado em
função do desenvolvimento regional, que continua
atrasado há séculos. Nós não... não... não ultrapas
samos um passo do que cinqüenta anos atrás. É um,
um absurdo isso. Então" tem aqui a minha sugestão
de que seja bem definidb o uso da terra, da função so
cial da terra na Amazônia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
tro.)_- Conceda. _

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- .
tro) Pois não. Deputado Sérgio Carvalho.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Bem, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a
sugestão apresentada pelo Presidente Luciano Cas
tro, de que pudéssemos na próxima terça-feira apre
sentar um plano de trabalho, mínimo, para que a gen
te pudesse seguir esse plano de trabalho. Mas eu
gastaria de solicitar a todos os colegas, aos nobres
Deputados que ajudassem, pra que a gente pudesse
elaborar esse plano de trabalho. Que você~ encami
nhassem sugestões ao nosso gabinete e que a gente
pudesse, em conjunto, fazer da melhor forma possível
esse plano, apresentar esse plano na próxima ter
ça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Também na próxima terça, a gente irá examinar,
por sugestão do Plenário, nomes de convidados ou
convocados que esta Comissão julgue oportuno cha
mar para prestar esclarecimentos aqui. Concedo a
palavra ao Deputado Sérgio Barros.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, colegas Parlamentares, sobretudo cole
gas aí da Comissão, gostaria, em primeiro lugar, de
parabenizar o nosso ilustre colega, vizinho, Sérgio
Carvalho, que oportunamente eu vejo que a CPI com
relação à investigação sobre as terras públicas da re
gião amazônica foi bastante oportuna em função da...
sobretudo do trabalho que o Governo, de certa forma, .
vem realizando. E, tendo muitos questionamentos...
eh... eu coloco, quero colocar aqui a minha, os meus
poucos conhecimentos' como engenheiro, como
ex-servidor também do Incra que fui, de 77 a 81, e
mesmo trabalhando na área de mapeamentos, princi
palmente na região amazônica. Os colegas que nos
antecederam fizeram várias observações com rela
ção aos resultados finais das CPls, como disse o pró
pfio colega Nilson Mourão e demais colegas também.
Eu vejo que tem, temos tamanha responsabilidade,
esta CPI é de tal envergadura, que eu tenho certeza
q4e, a cada dia que passar, cada um dos seus mem
bros vão sentir, cada dia mais, o peso dessa respon
sabilidade. Eu vejo que nos últimos vinte anos, princi
palmente - vamos iniciar na década de 70 - se tinha
uma preocupação muito grande com relação ao êxo
do rural. Hoje, na realidade, a situação é inversa. Na·
quela época, os grandes urbanistas tinham a preocu
pação de que, na realidade, se existisse de um mo
mento para o outro um êxodo rural, como que iriam fa
zeLcom.Ds-centros-llrbanos,..que_não..te[ialTLajn~
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fra-estrutura devida? Isso aconteceu gradativamente
ao longo dessas últimas duas décadas, nada foi feito,
na realidade, nos centros urbanos e muito menos fi
cou um pouco abandonado - pouco, não, tanto aban
donado - a região, todo o setor produtivo, o setor
agrícola, portanto, a área rural. Com relação à Ama
zônia como um todo, que aqui coloca a CPI, dentro da
Amazônia Legal, portanto, todos os Estados que pe
gam a Amazônia Legal, não é? De certa forma, eu,
que represento aqui, com muito orgulho, o nosso
Estado do Acre, que tanto já, vamos dizer assim, con
tribuiu para os cofres públicos, principalmente na dé
cada de 30 e 40... O Incra, que tem hoje, através
agora do seu Ministério, que é o Ministério da Reforma
Agrária, eu vejo que foi até certo ponto... tentou reor
ganizar, embora na época do regime militar, quando
se fez a instalação em todo o território nacional, so
bretudo na Amazônia Legal... Foi realizado naquela
época, em 78 a 84, 85, um trabalho que eu achei bas
tante importante, que foi as ações discriminatórias. É
evidente que, em termos de Amazônia, em termos re
gionais, foram pequenos em relação ao que deveriam
ser produzidos. Apenas ficaram em dois. três anos,
quatro anos, e parou por ali, não teve prosseguimen
to. Hoje deparamos com algumas medidas, aliás,
com várias medidas provisórias advindo do próprio
Ministério da Reforma Agrária. Uma delas coloca com
relação à faixa de fronteiras, que trouxe uma certa
preocupação, sobretudo das ocupações da região
aqui... indo até o Mato Grosso. A questão do Acre não
é atingida, na realidade, por essa medida provisória.
Em seguida, temos outra bem recente, que é a 588 de
já agora, de 2000, que prevê que todos os... proprie
dades acima de 10 mil hectares teriam um prazo que
já foi até expirado, que todos esses proprietários de
veriam ser, vamos dizer assim, fazer a sua
pré-qualificação, mostrando as suas origens todas
daquela propriedade. Foi proposto - e eu observei
atentamente o Sr. Presidente colocando que o nobre
Relator terá, vamos dizer assim, naturalmente com o
auxílio dos seus pares, no sentido de fazer uma pro
gramação, ou estabelecer uma sistemática de como,
de como fazer essa atuação, de como agirmos des
sa... dessa... dentro desse leque todo. E eu vejo com
muita preocupação. Realmente nós precisamos ter
uma, um planejamento estratégico muito bem defini
do, porque é evidente que se vai trabalhar em termos
de amostras, tá certo, neste ou naquele Estado, pra
que se possa produzir os efeitos reais, mostrando a
atual conjuntura e situação que se encontra realmen
te, indo da situação aí dos 7 milhões de proprietários
que não existem do Pará e de outras regiões que pos-

sam existir e até mesmo... Uma observação que eu
faço também, e tenho a convicção de que nenhum
dos nobres pares também se levarão por emoção,
porque muitas vezes discursos inflamados que eu te
nho observado no pouco tempo aqui no nosso cená
rio nacional eh... com relação às ocupações que, mui
tas vezes, pessoas, famílias que há 30, 40, 50 anos
atrás saíram de outras regiões, por exemplo, da Re
gião Sul do País, subindo para a Região Norte, como
o caso do Mato Grosso, e hoje ocupam áreas de 5,
10, 15 mil hectares e que foram, naquela época, com
o intuito de desenvolver, de progredir. Lógico, isso
aconteceu, desenvolvendo, produzindo para o nosso
País. E, muitas vezes, em discursos inflamados, são
tachados como depredadores, como grileiros. A reor
ganização, a reorganização, eu vejo que a CPI... nós
vamos ter algum resultado, para que possamos mos
trar que é necessário, sim, a redemocratização das
terras e sobretudo a reorganização do espaço, né?
Tem-se discutido muito dentro do meio ambiente dos
Governos Estaduais uma situação que eu fico bas
tante perplexo e vejo que os Governos, através do
Governo Federal, Governos Estaduais, não é de hoje,
mas de quinze, vinte anos, se fala tanto no zonea
mento, num planejamento, e infelizmente isso cami
nha, caminha, e a gente não vê, na realidade, os
Estados produzirem e chegarem a uma finalização.
Quer dizer, é fundamentar esse processo todo, que
vai atingir a tantos os extremos... Poderemos imagi
nar também a ocupação das terras públicas da Ama
zônia. Vai existir também aqui a ocupação dos cen
tros urbanos, que são terras públicas também, que fo
ram, de uma certa forma, descaracterizadas como
áreas de produção na área agrícola, de produção... e
passou a ser, na realidade, áreas urbanas. Também
tem esse outro aspecto. Eu não sei se nesse momen
to poderia... que, na realidade, hoje, nesse ato está se
fazendo uma instalação e a definição da direção, mas
com relação, eu colocaria aqui como sugestão... Nós
temos o INCRA, por exemplo, através do Ministério
da Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária, que tanto tem trabalhado nes
sa região, sobretudo da Amazônia como um todo, até
po~que tem as suas superintendêr:lCias em cada Esta
do da região. O Incra tem um tçabalho, ao longo des
se tempo, que, com certeza, antes mesmo de fazer
mos esse planejamento todo, talvez seria interessan
te se tivéssemos esse material como um todo, né?
Ele tem um layout, talvez não por completo, lógico,
mas tem um diagnóstico com relação às áreas, di
mensões das áreas, proprietários, áreas desapropria-
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das, áreas públicas ou não. E que talvez pudéssemos
já solicitar esse material, ou mesmo fazendo a convo
cação, que poderia ser do próprio Ministro, ou talvez
mais diretamente a uns dos diretores, que talvez falari
am mais diretamente com relação ao assunto, né? O
diretor fundiário ou o diretor.de·colonização, para que
pudessem, talvez, nos auxiliar com esse material
como um todo. Portanto, eu quero aqui parabenizar
mais uma vez o n~bre colega Deputado Sérgio Carva
lho, colocando-me à inteira disposição. Sei que os tra
balhos vão ser po~demais árduo, não é, nessa missão.
O prazo é por 90 dias e... podendo talvez... 120 dias,
tendo talvez mais alguns 60 dias, que é o máximo que
pode ser permitido, é isso? Sessenta dias? Então, vejo
que o tempo realmente acaba sendo bastante exíguo
se imaginarmos essa dimensão toda, indo a cartórios,
instituições governamental, não-governamental.
Então, realmente, precisamos de imediato, realmente,
estabelecer esse planejamento. E eu sugiro que seja,
talvez, feito um relacionamento com o Incra direto, pra
ver o que já existe, para que, a partir daí, possamos re
almente estabelecer esse planejamento como um
todo. Muito oorigádo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Quero informar ao Deputado Sérgio Barros que
o Ministro Raul Jungmann, Ministro da Reforma Agrá
ria, através da sua Assessoria, aqui presente, já se
colocou à disposição desta Comissão para prestar
todo o auxílio e todos os esclarecimentos necessários
que dispõe o se!J Ministério sobre as questões de ter
ra da Amazônia. Concedo a palavra ao nosso último
orador inscrito, o nosso Primeiro Vice-Presidente, De
putado Alceste Almeida.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Sem
dúvida alguma, fico muito feliz pela composição desta
CPI, enaltecendo a grandiosidade da preocupação do
Deputado Sérgio Carvalho, que se arvorou de tal for
ma dentro dessa importância tamanha para a Amazô
nia, para o nosso País, e que traz no bojo dessa ade
são o sentimento da densidade de uma ordem de
Parlamentares aqui, que compõem essa CPI, que
são da Amazônia, que são dessa área aonde real
mente incide toda essa ganância até internacional
que espolia a nossa Pátria, que espolia nossa região.
Fica... A missão é árdua, mas est~mos aqui felizes
por essa instalação e certos de qu~ sob a Presidên
cia do nosso companheiro Luciano Castro, junto aos
demais componentes que aqui brindam com suas
presenças, a certeza de que o trabalho será profícuo.
Estendo meus cumprimentos ao Luciano, ao Sérgio.
E .cantem.comigo_ na participação dessasjnv.estidas._.

Era o que tinha a dizer. O que já foi dito já foi bastante
esgotado e coincide muito com tudo o que tem dentro
do meu sentimento. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Q.~PJ~.tado.-Luciano-Cas-'
-tro) - Sr. Relator, deseja-fãzer mais alguma conside
ração? Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra, convoco reunião para o próximo dia 2 de
maio, terça-feira, 14h30min, no Plenário nº 12, com a
seguinte pauta: Discussão de roteiro e planejamento
dos trabalhos a ser proposto pelo eminente Relator,
Deputado~Sérgio Carvalho. Agradeço a presença de
todos. E está encerrada a presente reunião.

Ata da 2! Reunião, Realizada em 02 de maio
de 2000

Aos dois dias do mês de maio do ano 2000, às
quinze horas e vinte minutos, no Plenário 12, Anexo 11
da Câmara dos Deputados, em Brasrlia-DF, reuni
ram-se os membros da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar a ocupação de terras
públicas na região amazônica sob a presidência do
Deputado Luciano Castro. Compareceram os Depu
tados Airton Cascavel, Alceste Almeida, Antonio Fei
jão, Confúcio Moura, Luciano Castro, Luiz Fernando,
Nilson Mourão, Renhido Leal, Robério Araújo, Sérgio
Barros, Sérgio Carvalho, titulares; Jorge Costa, Max
Rosemann e Vanessa Grazziotin, suplentes, e, ainda,
o Deputado Roberto Argenta. Deixaram de compare
cer os Deputados: Almir Sá, Atua Lins, Evandro Mi
lhomem, Giovane Queiroz, Josué Bengtson, Nilson
Pinto e Valdir Ganzer. Abertura: Havendo número re
gimental,\o~,Senhor"Presidente declarou aberta a se
gunda reunião da CPI. ATA: Tendo em vista a distribui
ção antecipada de cópias da Ata da primeira reunião
a todos os membros presentes, o Senhor Presidente
indagou da necessidade de sua leitura. O Deputado
Alceste Almeida solicitou a dispensa da. leitura da Ata
que, submetida a votos, foi aprovada sem restrições.
Expediente: 1) De acordo com o Ofício n2
14212000-JB, O Deputado Josué Bengtson informou
que estará ausente no período de 2 a 9 de maio do
corrente, por se encontrar em missão oficial desta
Casa, no exterior. 2) Ofício nº 118/00, do Ministro de
Estado de Desenvolvimento Agrário, Senhor Raul Be
lens Jungmann Pinto, se colocando à disposição para
prestar informações e disponibilizando o .seu corpo
técnico para dirimir eventuais dúvidas na análise do
cumentaI, para essa Comissão. 3) Ofício Nº
245/2000, do Senhor Presidente do INCRA, Francis
co Orlando Costa Muniz, se colocando à disposição
para fornecer subsídios ei ou prestar esclarecimen-

_tos..necessários.ao_born..andamenta..do.s..trabalhos.da
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Comissão. Ordem do Dia: Elaboração do Roteiro dos
Trabalhos da Comissão. Antes de conceder a.palavra
ao R~_IªtQr....o Senhor Presidente informou que todas
as sugestões de nomes de pessoas a serem ouvidas
pela CPI devem ser formalizadas por meio de requeri
mentos. No requerimento deve ficar explfcita a forma
como a Comissão deverá ouvir cada uma das pesso
as, ou seja, se convidadas para audiência pública. se
testemunhas ou se indiciadas. Nos dois últimos casos
com justificativa. No caso de diligências ou de reu
niões fora da Câmara dos Deputados, a solicitação
deve ser, também. formalizada por requerimento; o
qual será sempre votado pela Comissão. Com a pala
vra, o Relator, Deputado Sérgio Carvalho, que apre
sentou sua proposta de Roteiro de Trabalho. Fizeram
uso da palavra os Deputados Max Rosenmann, Con
fúcio Moura, Nilson Mourão, Airton Cascavel e Va
nessa Grazziotin. A proposta de Roteiro apresentada
pelo Relator foi aprovada pela Comissão. Requeri
mentos: Foram aprovados os seguintes requerimen
tos: 1) Do Deputado Antonio Feijão: a) requerimento
nº 1- requisita o APF Benedito Casemiro da Silva. lo
tado na Academia Nacional de Polícia, matrícula
022.65. para prestar assessoramento à Comissão: b)
requerimento nº 2 - requer a realização de audiência
pública para ouvir o Sr. Darwin Boerner Júnior. Supe
rintendente do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA. a fim de prestar esclareci
mentos quanto à atuação do INCRA naquele Estado,
bem como subsídios às ações investigativas desta
CPI; c) requerimento nº 4 - requer do Ministério do
Meio Ambiente e da Amazônia legal 0 envio das auto
rizações para desmatamento e dos relatórios RIMA e
ElA das empresas Jari Celulosa S/A eJarcel Celulose
5/A nos Estados do Pará e do Amapá; d) requerimen
to nº 5 - requer ao INCRA a relação dos títulos de ter
ras da Jari Celulosa 5/A e da Jarcel Celulosa S/A nos
Estados do Pará e do Amapá; e) requerimento nº 7
requer a realização de audiência pública para ouvir o
Sr. Maurício Benedito Barreira Vasconcelos, Superin
tendente da SUDAM - Superintendência do Desen
volvimento da Amazônia. f) requerimento nº 8 - re
quer a realização de audiência pública para ouvir a
Sra. Flora Valladares Coelho, Presidente do Banco
da Amazônia S/A - BASA; g) requerimento nO 10
requer ao Ministério do Desenvolvimento Agrário a
relação das terras tituladas na Região Norte com área
superior a 2.500 ha e das terras não tituladas, mas re
queridas, com área superior a 2.500 ha; e todas as
autorizações para titulação de terras com área superi
or a 2.500 ha nos últimos 10 anos; 2) Do Deputado
Jorge Costa: a) requerimento nº 9 - requer sejam

convidados para particip~J~ro.de.a!Jdiência-púbtica os
-_·Srs.- Otávio"Meiíaonça.-especialista em Direito Agrá

rio, Professor da universidade do Pará; e Carlos Xavi
er, Presidente da Fetagro - Pará. 3) Do Deputado Nil
son Mourão: a) requerimento nº 11 - requer seja con
vidado o Sr. Airton Faleiros, Presidente da Federação
dos Trabalhadores Rurais do Estado do Pará; b) re
querimento nº 13 - requer seja convidado o jornalista
Klester Cavalcante, que publicou, na Revista Veja, o
artigo intitulado "O Fantasma da Amazônia". O Se
nhor Presidente declarou prejudicados os seguintes
requerimentos: 1) Do Deputado Antonio Feijão: a) re
querimento n2 3 - requer a realização de audiência
pública para ouvir a Sra. Dulce de Nazaré Leoncy.
Presidente do Instituto de Terras do Pará; b) requeri
mento nº 6 - requer ao Ministério do Desenvolvimen
to Agrário a relação dos títulos de terras da Jari Celu
lose S/A e da Jarcel Celulose S/A nos Estados do
Pará e do Amapá. 2) Do Deputado Nílson Mourão a)
requerimento nº 12 - requer seja convidado o Sr. Lú
cio Flávio Pinto, jornalista e estudioso da Região.
para contribuir com os trabalhos da CPI. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis
horas e cinqüénta minutos, antes convocando a pró
xima a realizar-se no dia nove de maio, às catorze ho
ras e trinta minutos. O inteiro teor da reunião foi gra
vado e as notas notas taquigráficas após decodifica
das. serão parte integrante desta Ata. E, para cons
tar. eu, Erles Janner Costa Gorini, • Se
cretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
será assi ada e Senhor Presidente e irá à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Havendo número regimental, declaro\abertos
os trabalhos da presente reunião. Tendo em',Vista a
distribuição de cópias da ata da 1ª reunião a to~os os
membros presentes, indago sobre a necessidade da
sua leitura. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Ten
do em vista a distribuição antecipada da ata, sugiro a
dispensa da leitura. a fim de que possamos abreviar
os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dispensada a leitura da ata, a pedido do Depu
tado Alceste Almeida, em discussão a ata. (Pausa.)
Como não há quem queira discuti-Ia, passamos à vo
tação. Os Srs. Deputados que a aprovam permane
çam como estão. Aprovada. Está aprovada aAta da 111

reunião. Expediente. Comunico aos Srs. Deputados o
recebimento dos seguintes expedientes: ofício ende-
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reçado a esta Presidência, do Ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann: ''Tendo
em vista a instalação da Comissão Parlamentar de
Inquérito com a finalidade de investigar a ocupação
de terras públicas na Amazônia... na região amazôni
ca, presidida por V.Exa., tenho a informar que este
Ministério valoriza e ihcentiva iniciativas dessa natu
reza e desde já coloca à disposição para prestar as in
formações e'·esclarecimentos desejados, bem como
disponibiliza o seu corpo técnico para dirimir eventua
is duvas... dúvidas", desculpa, "na análise documen
tai". Assina o Ministro Raul Jungmann. Em 26/04, ofí
cio da Liderança do Bloco PSDBIPTB, substituindo o
Deputado Liho Rossi pelo Deputado Nilton Capixaba
como memt5ro súplente desta Comissão. Passamos,
então, à Ordem do Dia. A presente reunião destina-se
à elaboração de roteiro de trabalho da Comissão. A
nossa intenção é que o Parlamentar que tenha co
nhecimento de alguma autoridade ou pessoa do povo
que possa contribuir com as investigações deverá
propor, pela via de requerimento, devidamente funda
mentado, e tal requerimento deverá 'ser previamente
entregue à Presidência para constar da pauta de reu
nião. Eu passo'a palavra ao eminente Relator, Depu
tado Sérgio Carvalho.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, eu procurei fazer uma
elaboração aqui de roteiro mínimo para apreciação,
aqui, dos membros da Comissão, delineando mais ou
menos um trabalho em que a gente vá seguir no de
correr do andamento das sessões..É quero coiocar
em apreciação' dessa Comissão o roteiro mínimo de
trabalho, com início dos trabalhos aqui em Brasília,
aonde teremos uma seqüência de audiências públi
cas, necessárias para subsidiar os Parlamentares
componentes da CPI com informações sobre ocupa
ção indevida 'de terras públicas, principalmente nos
Estados do Pará e no Estado do Amazpnas. Existe
uma relação de nomes aqui em anexo, qu~.são várias
autoridades, 'represenfar'ltés de õ'rgãos federais, re
presentantes de órgãos estaduais, presidente de as
sociações, e 'que, em discussão com o Presidente,
nós vamos aguardar aqui, aprovar essa relação, colo
car em apreciação para ,aprovação da relação, mas
ser mais objetivo e pedir a... e sugerir a indicação de
dois nomes, agora, para a próxima semana, para con
vocação e poder expor pra nós toda a estrutura fun
diária da região amazônica, que são: o Presidente do
INCRA e o Procurador do INCRA, respectivamente os
Srs. Francisco Orlando da Costa Muniz e Dr. Sebas
tião.Azevedo,_que .é.D.Procuradordo INCRA e AsseE-

sor do Ministro de Polftica Fundiária, aonde poderão
nos repassar informações mais precisas sobre o qua
dro da estrutura fundiária de toda a Amazônia Legal.
Eu acho que esse passo é o primeiro passo importan
te para que a gente consiga obter informações neces
sárias para poder continuar trabalhando. Além dos re
presentantes legais do INCRA, propomos o convite
aos senhores do Instituto de Terras do Estado do
Pará, aonde... o Estado aonde tem o maior número
de denúncias sobre fraudes em cartório e o maior nú
mero de irregularidades de terra que estão na mão de
terceiros, e da doutora, que é a Sra. Ora. Dulce Naza
ré de Lima Leoncy e do Sr. Cândido Paraguassú Ele
re, que é ex-Diretor do ITEPA, e que tem um grande
conhecimento a respeito da estrutura fundiária da
quele Estado. Após ouvir as autoridades menciona
das anteriormente e outras autoridades que os no
bres Parlamentares irão requerer, propomos o deslo
camento da Comissão, para também realizarmos os
trabalhos tanto no Estado do Pará quanto no Estado
do Amazonas. É importante esse deslocamento. Por
quê? Porque nós poderemos fazer sessões lá tam
bém, na Capital, convidando pessoas envolvidas e
que podem também nos subsidiar com informações,
e pessoas envolvidas em fraudes, e também nós po
deremos fazer visitas in loco naqueles Municípios
principais, aonde existe nitidamente contaminação de
cartórios com fraude. Esses Municípios, inclusive se
gundo o próprio Relatório do Ministério de Política
Fundiária, os mais notórios são os Municípios do São
Félix do Xingu, Marabá, Altamira, Viseu, no Estado do
Pará; como também averiguação de denúncias de
fraudes nos Municípios de Labrea, Canutama, Huma
itá, Boca do Acre, no Estado do Amazonas. Todos es
ses Municípios são Municípios que têm uma contami
nação muito forte e fortes denúncias a respeito de fra
udes nos cartórios. Além disso, nós iremos ter tam
bém uma outra vertente, que é a vertente de averi
guação de ocupação de terras públicas, não por falsi
ficação em cartório, mas terras públicas em reservas
florestais, parques nacionais e mesmo em reservas
indígenas e que estão... as florestas públicas estão
sendo devastadas por madeireiras nacionais e made
ireiras estrangeiras. Existem denúncias também bem
fortes de que existe uma devastação muito grande
dessas reservas, principalmente também nos dois
Estados: no Estado do Amazonas e no Estado do
Pará. Além disso, também, nós temos que saber por
que que essas pessoas querem tanto terras frauda
das. Nós queremos saber pra onde vão essas terras,
se elas... pra que servem também essas terras: se
elas_seNem_para v.ender.a_estrangeiros, se elas ser.:=
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vem para dar como garantia em bancos, se elas ser
vem para poder quitar dívida de órgãos federais, en
fim. Para isso, existe um leque muito grande, que a
gente pode verificar; nós podemos investigar e che
gar a conclusões muito importantes nessas investiga
ções. Esse relatório é um relatório bem diminuto e
bem sucinto, para que os nobres colegas, os Parla
mentares, também possam fazer sugestões e a gente
fazer com que a gente saia daqui com um programa,
um plano de trabalho de consenso, e a gente possa
começar a trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Em discussão a proposta do Relator.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Eu
acho extremamente coerente a proposta apresentada
pelo nosso nobre Relator, primeiro para que a gente
tenha o que eu chamo a cultura do objeto desta Co
missão. É preciso que todos os membros desta Casa,
ressalvando que muitos aqui são especialistas sobre
a questão fundiária e o seu uso econômico, mas é
preciso nós termos uma cultura do universo que seja
o objeto desta Comissão; conhecer a ocupação legal
e a ocupação econômica das terras públicas na Ama
zônia. O que eu gostaria de ressaltar é que eu atribuo
à questão em pauta desta Comissão três questões
básicas pra gente ver nesse primeiro mês de maio. A
primeira, que seria a ocupação legal, que o INCRA vai
nos debulhar aqui com toda sua documentação e a

. sua larga experiência; a segunda seria a ocupação
econômica das terras - e hoje está estampada na re
vista Veja a questão do uso econômico, da ocupação
econômica da proprieda pública. Mais grave ainda:
não só da propriedade pública devoluta, como da pro
priedade pública arrecadada para fins de reserva flo
restal e de terras indígenas. Portanto, eu sugeriria
também, nesta primeira bateria, que nós trouxésse
mos aqui a Presidente do IBAMA para que ela nos co
locasse como é que é feita ou como são feitos os li
cenciamentos para explotação da riqueza renovável
da floresta e da riqueza não renovável. E o terceiro
item: como há o uso institucional, quem poderia nos
dar um conhecimento amplo do uso institucional de
lastro para projetos e arrecadação de créditos destas
terras públicas? Então, seria minha contribuição para
esta primeira fase, que nós trouxéssemos aqui uma
autoridade pra nos dar um conhecimento amplo da
ocupação econômica. Quem rege a ocupação econô-

mica? O IBAMA. Nenhuma folha pode sair da Amazô
nia sem ser autorizada pelo IBAMA. Portanto, o
IBAMA é o manômetro que controla a entrada e saída
desta economia sobre a superfície da Amazônia. E o
uso institucional. E eu sugeriria, aí, especialmente a
SUDAM e o BASA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não Deputado.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Srs. e Sras. Deputados, queria pa
rabenizar pelo Relatório, muito bom, e queria fazer
acréscimos, até pelo fato de ser paraense. Eu sou o
baiano mais paraense que existe.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Dizem
que nós somos uma legião de Parlamentares do
Antonio Carlos Magalhães que está espalhado pelo
País. A questão do Pará, ela tem dois pontos que eu
queria que o nobre Relator soubesse. O Estado do
Pará é o único Estado que tem duas superintendênci
as do INCRA, é o único.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Pernam
buco? Bom, a informação que eu tinha do Ministério é
que era devido à questão do sul do Pará e que deveria
ser chamado não somente o do... o lá de Belém mas o
de Marabá, porque é uma área de maiores conflitos
de ocupação. Segundo, o Estado do Pará é um Esta
do de poucos Municípios, e os cartórios, as terras
onde... que tinham essas escrituras lastradas, foi es
quecido dois nomes importantes. Por exemplo, quase
todo o sul do Pará só fazia parte três Municípios, todo
o sul do Pará. Quase não, todo o sul do Pará, que era
São Domingos do Capim, São João do Araguaia e
Conceição. Não existiam outros Municípios. Então, eu
queria acrescentar nessa relação de cartório que nós
temos conhecimento o cartório de São Miguel do Gu
amá, que, na divisão, hoje é um dos cartórios que las
treia todas as terras ilegais lá do sul do' Pará, é o car
tório de São Miguel do Guamá. E também eu queria
fazer aqui, sobre a questão da ocupação econômica,
muito bem colocada pelo Deputado Fe~ão, a secretá
ria da Secretaria da Amazônia, que é a'Dra. Allegretti,
tá certo? Até porque foi ela que fez a indicação do su
perintendente do IBAMA, que é do Partido Verde, que
teve intervenção esse final de semana ... essa sema
na agora que passou. A indicação foi dela, e teve in
tervenção. Então... E ela tem... é a pessoa que mais
tem conhecimento de todas as questões de terra da
Amazônia, porque é da Secretaria da Amazônia. Ela
tem esse controle. Seria uma pessoa muito importan-
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te para discutirmos sobre as questões de terra da
Amazônia, a Presidente da Secretaria da Amazônia,
Ora. Allegretti. E fica aqui essa contribuição ao nobre
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, eu gostaria de lembrar aos Srs. Deputa
dos: as sugestões dos Deputados devem ser apre
sentadas em forma de requerimento para apreciação
do Plenário. O Deputado Antonio Feijão sugeriu que
se convidasse a Presidente do IBAMA e o Deputado
Renildo sugeriu que se convidasse a Ora. Allegretti.
Então, se ambos desejam assim, por favor, formalizar
o requerimento à Mesa. Concedo a palavra ao Depu
tado Max Rosenmann.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Só
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Eu
acho ... Já que o Presidente, o Relator tá fazendo um
roteiro, a idéia seria que essas contribuições formali
zassem juntamente com as que ele propôs, para uma
tomada só, que seria a sugestão dele aprovada, e ele
faria, em nome da Comissão, como Relator, essas...
essas chamadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não. O Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - De
putado Feijão, nós estamos de acordo e iremos incor
porar as solicitações dos nobres Parlamentares no
nosso roteiro de trabalho.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Eu
só queria... só queria fazer um lembrete aqui. Que a
conveniência da apresentação do requerimento pelo
Parlamentar, ela propicia a que o requerente tenha
prioridade nas inquisições nos dias das futuras au
diências, bem como um tempo maior também, se não
me engano, pelo Regimento da... da CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - (Ininteligível), Deputado Alceste. Eu... O reque
rente, o autor do requerimento, ele passa a ter uma
prioridade, inclusive no tempo para interrogar a auto
ridade. Com a palavra o Deputado Max Rosenmann.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente, eu acho que a proposta feita pelo nosso
Relator, Deputado Carvalho, foi muito boa como uma
proposta de arrancada da Comissão. Mas eu tô vindo
agora da Comissão de CPI de Medicamentos e quero
lembrar um assunto muito importante. Que nós temos
quaor-Qanizar,_nos-PIóximô.s...sessenta.dias.-a.nossa

agenda, com muita qualidade, como tá sendo feita, e
isso... É importante que todos participem dessas con
vocações, porque nós vamos iniciar o processo elei
toral municipal praticamente a partir das convenções,
e... e certamente, por mais que nós queiramos fazer
quorum e ter vontade de reunir a comissão, nós va
mos ter muita dificuldade eleitoral durante os noventa
dias das eleições municipais. Claro que a maioria dos
membros desta comissão oportunamente são do Nor
te do Brasil e estarão próximos de suas casas, e es
sas audiências públicas, que me pareceu muito posi
tiva que seja feita nos Estados, é uma linha de levan
tar a Comissão e de valorizar todo o trabalho que se
pretende fazer. Mas não podemos perder de mente
essa questão, de que eu acabo de vir da outra Comis
são, do problema de que às vezes a gente tem boas
idéias e, de repente, não vamos ter os Deputados re
unidos por causa do processo eleitoral. Então, nós te
mos que fazer nesses 45 dias um... um esforço gran
de, porque, em seguida, por mais que se queira, nós
vamos ter que transferir muita coisa para depois das
eleições. Essa é uma Comissão que não vai poder ter
pressa de encerrar pra fazer um serviço bem feito, né,
até pela grandiosidade do assunto que estará sendo
tratado, né? Então, não pode ter pressa, porque a
pressa pode ser inimiga da perfeição, mas na arran
cada, pra que não haja depois nenhum tipo de des
merecimento a esta Comissão, eu acredito que o Pre
sidente e o Relator, em conjunto com a Comissão
toda, vai procurar dar uma embalada, né, uma direci
onada, mas lembrando que nós vamos ter uma inter
rupção fatal, que nós não tamos nos lembrando hoje,
mas eu tô vindo de uma outra Comissão, que vai ter
que encerrar os trabalhos, porque não vai ter como
manter. Muito bem. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Apenas para comentar o que... as palavras do
Deputado Max Rosenmann. Primeira coisa para es
clarecer: embora o Relator tenha colocado a intenção
inicial de se estabelecer uma investigação inicial no
Estado do Pará e no Estado do Amazonas, isso não
significa que a Comissão não possa ir a todos os
Estados da Região Amazônica proceder às mesmas
investigações, porque entendemos que, em todos
Estados, naturalmente em dimensões diferentes, há
problemas de questão de ocupação... é... irregular de
terras. A outra questão é que, ao fazermos as audiên
cias públicas nos Estados, é idéia nossa levar um nú
mero mínimo de dez Deputados. Por quê? Porque
para deliberar no Estado nós precisamos de dez De
.putados.Eventualmente.-como oJ)eputado__MaX-Ro~
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senmann coloca que o tempo é exíguo, em função in
clusive do recesso parlamentar que se tem em julho e
do período eleitoral que se inicia, a gente, ao ir ao
Estado, poder lá também já deliberar. E é preciso ter
um número mínimo de dez Deputados. Então, os De
putados, na ocasião, que se interessarem em ir ao
Estado do Pará, ao Estado do Amazonas, ao Estado
de Roraima~-ao-Estado de Rondônia-, e assim por di
ante, que possam efetivamente comparecer e esta
rem conosco nisso, a fim de ganharmos tempo e ter
mos agilidade na Comissão para produzirmos os re
sultados que todos nós desejamos. Concedo a pala
vra ao Deputado Confúcio Moura.

O SR..DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, eu, de certa forma, tenho
bastante medo de CPI, muito medo. Porque normal
mente, quando se propõe uma CPI, se busca a cons
trução de um espetáculo, de um grupo de show, em
busca de repercussão na imprensa pra que dê desta
que a um ou outro. É muito perigoso a tal da CPI. E,
além do mais, a gente tem visto tanta CPI apontando
tanta coisa; e, no decorrer do tempo, os resultados
práticos, quase nenhum. Eu gostaria de desarmar, de
propor aqui a esta CPI um desarmamento dos espíri
tos, pra que a gente não começasse querendo o show,
o espetáculo. Que a gente começasse querendo uma
apuração de verdade, uma investigação com o objetivo
de contribuir efetivamente para consertar desmandos
no Brasil. Se acaso isso repercutir e for notícia, tudo
bem; mas, se não for, apresentar um documento bem
feito, consubstanciado com dados efetivos, que ele
possa desarrumar, desalojar essa estrutura fundiária
existente, que sempre privilegiou o latifúndio e aesper
teza. Então, muita coisa eu acho que o Sérgio deu o
lançamento inicial. CPI... Não tem jeito de a gente pro
por tudo agora. A gente põe os fundamentos básicos
dela, e os desdobramentos do dia-a-dia que vão au
mentando os seus tentáculos de ação. Então, eu acho
que o que o Sérgio apresentou é bom, e a gente vai, a
partir das conversas iniciais das pessoas que ... Uma
conversa puxa a outra e a coisa vai esticando, e a gen
te vai tendo que ter a sensatez de conduzir aquilo que
efetivamente dê resultado a nós todos. Então, basica
mente, a minha proposta era essa; era muito cuidado,
muita cautela e umavontade muito grande de contribu
ir e de acertar. Muito obrigado.
. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-

tro) - Concedo a palavra ao Deputado Nilson Mourão.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Presi
dente, em primeiro lugar, eu quero saudar aqui a pro
posta de trabalho que foi apresentada pelo nosso Re-

lator. Contém já dentro dela uma metodologia, que tá
sendo proposta, de realizarmos audiências públicas
aqui em Brasília, ouvindo as instituições do Governo
Federal e, ao mesmo tempo, o deslocamento da Co
missão para os Estados, priorizando inicialmente - se
eu entendi corretamente, Relator - os Estados do
Pará e do Amazonas e, emendado pelo Presidente,
de que os demais Estados também poderão ser visi
tados para audiências públicas. Com relação, então,
a essa proposta, eu não tenho nenhum reparo a fa
zer, acho boa. Que a gente comece na forma como o
eminente Relator nos propôs. Quero apenas propor
novas pessoas também para-serem ouvidas ou aqui
ou nos Estados. As pessoas propostas, as institui
ções, elas, pelo que eu ouvi do seu relato, são todas
representantes do Governo Federal - INCRA, o
IBAMA, enfim, todas elas. Eu gostaria de ouvir aqui
em Brasília depoimentos que representassem tam
bém pessoas ou instituições que não são necessaria
mente do Governo, mas que têm uma visão, que têm
estudos, que têm conhecimento da Região Amazôni
ca, que conhecem inclusive tão bem ou talvez até me
lhor do que, às vezes, as instituições oficiais. Pàrque
eu fico me perguntando: se o INCRA tem um conheci
mento tão profundo da realidade da Amazônia, sobre
tudo da ocupação das terras públicas, por que que ele
não toma as providências cabíveis que devem ser to
madas? Por outro lado, nós vemos continuamente
instituições da sociedade civil fazer denúncias. Épre
ciso que esteja sentado nessa mesa os representan
tes dos trabalhadores rurais; é preciso estar aqui pre
sente o representante da Federação dos Trabalhado
res Rurais do Pará e, no momento oportuno, do Ama
zonas. Sugiro de igual modo, Presidente, a participa
ção e a contribuição de um jornalista, que eu conside
ro também um cientista, um estudioso da Região
Amazônica>- que talvez conheça a realidade fundiária
da Região Amazônica de uma forma muito aprofun
dada, que pode muito contribuir com esta CPI, Presi
dente, que é o jornalista Lúcio Flávio Pinto. Lúcio Flá
vio tem um currículo conhecido do Brasil inteiro, jor
nalista renomado, que conhece bem a Região Ama
zônica, que realizou estudos sobre a Região Amazô
nica e que, nessa parte dá-.estrutura fundiária, ele tem
muito a contribuir. E sugiro, por último, para que essa
Comissão possa enfrentar uma realidade que é de
conhecimento nacional, que foi a matéria publicada
na Revista Veja recentemente. Publicada, de respon
sável da Revista Veja, mas com a assinatura de um
jornalista embaixo, cujo nome, aliás, nem me recordo.
Sugiro que esta Comissão convide esse jornalista
para vir esclarecer aqui ou no Estado do Pará, onde
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acharmos mais conveniente, todas as informações
que ele buscou a respeito dos fantasmas que são pro
prietários de terra no Estado do Pará, especificamen
te, no caso da matéria que ele escreveu. Sugiro esses
nomes, e acho que a nossa Comissão, ela deve tra
balhar, Presidente, tendo em vista, também, com res
ponsabilidade, com seriedade, mas tem que visibili
zar o seu trabé.lho. Uma CPI cumpre muitas funções,
cumpre muitas etapas; ela tem muitos <?ªJ:*ulos ase-

. rem desenvolvidos, mas a sociediidé quer acompa
nhar também o nosso trabalho. É importante que nós
conduzamos o trabalho desta CPI onde a sociedade,
os trabalhadores, o povo brasileiro, as instituições da
sociedade civil possam conhecer o nosso trabalho,
saber o que nós estamos fazendo, sim. Então, é im
portante que nós tenhamos aqui presente pessoas
que prestem depoimentos qualificados, para que nós
possamos dar nossa contribuição, passando a limpo
a ocupação de terras públicas na Amazônia brasilei
ra. Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O Deputado Nilson Mourão sugeriu, aí, três indi
cações. Eu pergunto ao Relator... Porque, vejam bem,
embora eu compreendendo o que colocou o Deputa
do Antonio Feijão, mas o Relator, ele já tem, pelo me
nos, selecionado aqui um rol para sugerir de 35 no
mes. Então, é preciso que os Deputados que tenham
interesse, como o Deputado Nilson Mourão, e julga
importante ouvir essas pessoas... Que dentro do meu
ponto de vista, mas isso tá sujeito à apreciação do
Plenário, que ele possa, ele mesmo, requerer quando
se trate de pessoas tão específicas que ele quer ou
vir, né? Diferentemente quando se quer chamar o
Presidente de um INCRA, um Ministro de Estado, que
talvez possa vir através do Relator. Mas eu quero di
zer que, só aqui, nós já temos oito requerimentos para
serem votados hoje do Deputado Antonio Feijão; ain
da vamos votar esses requerimentos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Quero
só fazer um adendo à colocação do Deputado Mou
rão. Ele colocou uma pessoa aí que nós... Eu já tive o
prazer de ouvir palestras dele, o professor amazonó
logo Lúcio Flávio Pinto. Ele seria um contraponto im
portante pra cá, porque além de cidadão e de estudio
so, ele é um jornalista que se aprofundou na integra
ção do resultado do uso da terra. E, pra esse primeiro
momento, não na próxima semana, mas na semana
seguinte, ele iria nos dar uma visão global do contexto
geossocial do uso da terra pública. Então, eu o para
benizo. E já vi, na lista de trinta e poucos nomes - e
quero.par~.enizar.,...que eu.tb,e curiosidade deJer alis~.

ta do Relator -, ele já tinha colocado tambér:!1.º-I']Qme 
do professor e jornalista Lúcio Flávio Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas..
tro) - Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Eu
gostaria de solicitar ao nobre Deputado Nilson Mourão
que, por gentileza, se V. EXª pudesse fazer o requeri
mento,..ªpr~sentando {)s-três-nomes; eu acho que, in
-CiüsTve, seria melhor pra você, mesmo porque teria um
tempo a mais, adicional, pra poder, no dia em que es
sas pessoas estiverem aqui, em audiência pública,
para poder, também, ter uma participação maior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Concedo a palavra ao Deputado Jorge Costa.

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Sr. Rela
tor, Sérgio Carvalho, meus parabéns pela orientação
que está dando. Nós, sem dúvida alguma... o Brasil in
teiro, a Amazônia, espera muito por essa CPI. Vai re
solver seriíssimos problemas na região. Tenho certe
za que ela indicará o caminho para solucionar essa
questão de terras no Pará, na Amazônia, enfim. Mas é
isso... Nunca é pouco, ou nunca é muito, digo, indicar
pessoas de grande prestígio na região, como profes
sores, professores de universidade, pessoas que... ju
ristas, mestres da universidade, que têm um conheci
mento profundo da região na questão fundiária. Eu
gostaria de indicar, acrescentar, seria uma lacuna
muito grande se nós não colocássemos, no Pará, os
mestres dos mestres do Direito Fundiário, Dr. Otávio
Mendonça. É uma... é uma cultura espetacular. Gos
taria de trazer o currículo desse mestre. Ninguém
ouve, no Pará, questões fundiárias sem consultar
Otávio Mendonça. Inclusive, Lúcio Flávio Filho foi alu
no dele. Eu gostaria também, já que foi. .. o compa
nheiro Mourão indicou que outras entidades deveriam
tomar parte dessa... dessa CPI como esclarecedores,
eu gostaria de indicar o presidente da Federação da...
dos Produtores Rurais do Pará, pessoa atuante, no
momento, é o Dr. Carlos Xavier, grande elemento que
faz parte da SUDAM também. E... conselheiro da
SUDAM, ele tem uma importância muito grande. Gos
taria, também, de salientar a situação: eu acho que
nós não podemos nos perder - perder em detalhes,
em outros detalhes - e saber o que que nós vamos
avaliar. CPI de quê? Terras públicas e muito genérico.
O que é terras públicas? Vamos conceituar primeiro o
que é terras públicas, o que são as terras públicas,
pra nós sabermos. Nesse... nesse assunto, o nosso
companheiro Antonio Feijão iniciou essa preocupa
ção de nós sabermos o que é que nós vamos avaliar.
.Avaliar._o que? As.denúncias.. De.quê'l P-oc_exemplo,
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eu dou um exemplo: ocupação ilegal, ocupação legal,
ocupação econômica, como disse o nobre Deputado
Antonio Feijão, módulo limite de investigação. O que
é que nós vamos investigar? Dois mil hectares, um
mil hectares, que tipo de... Nós temos que saber o
que estamos fazendo, pra poder termos uma boa ori
entação nesse trabalho, senão, vamos... qualquer
pessoa chega aqui, denuncia isso... Vamos ver o que
é que nós vamos aceitar. Seria uma homologação do
que nós vamos aceitar como denúncia. Teríamos que
ter uma espécie de Subcomissão nesta CPI, no senti
do de avaliar essas denúncias - título de posse, título
definitivo, direito de posse...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO -Indeni
zações

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Como?

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO -Indeni
zações.

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Muito
bem. Indenizações, o que é isso? Desapropriações.
Eu gostaria que incluísse nesse roteiro - nós faremos
isso por escrito -, essas condições, essa preocupa
ção nossa, tá? Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu também gostaria de pedir ao Deputado Jor
ge Costa que os nomes sugeridos, se assim o dese
jar, que faça o requerimento. Concedo a palavra ao
Deputado Airton Cascavel.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, primeiro, pa
rabenizar o Relator pela... pela linha a ser seguida e
separando elas em vertentes, pra que nós não perca
mos o rumo durante a trajetória que vem pela frente.
Em relação aos nomes aqui apresentados, nada a
contestar e me somo aos Deputados que assim o fi
zeram, bem como \l.Exa. os apresentou. Tenho-me
perguntado, Sr. Relator, o que leva a esse ocupação
de terras públicas, a esse registro em cartórios e o
que objetiva... qual o uso a ser feito dessas... desses
registros e dessas ditas propriedades. E um dos pon
tos que me vêm ao pensamento e tenho procurado
acompanhar, nos últimos meses, dados sobre isso,
um deles é a riquezas que estão no subsolo dessas
terras e daí a necessidade - vou fazer por escrito, de
pois, pra seguir a ordem colocada pelo Presidente 
da importância de que venha pra cá um representan
te do DNPM, esclarecer... porque é lá que são regis
trados as pretensas explorações dessas áreas mine
rais. Então, a presença do Superintendente do DNPM
aqui, eu acho de suma importância, bem como, den
tro da outra vertente, é de que entendo e penso ser e,

nesse pensamento, quero ir na busca da verdade, é
de que as terras públicas são dadas em garantias
para financiamentos. E se assim o for e na Amazônia,
onde seriam as supostas garantias, seriam no
FINAM. E seria também importante que aqui viesse
um representante do FINAM - eu vou ver um nome
pra apresentar -, e que viesse aqui dizer se lá são da
dos como garantias essas públicas e a quem a essa
relação. E essa relação de terras públicas, ela passa
por cartórios, como V.Exa. colocou. E são esses car
tórios que têm registrado a existência, inclusive, de
fantâsma, como é do Sr. Carlos Medeiros, que até
hoje não se sabe se é fantasma ou não. No entanto,
tem alguns cartórios que certificam a existência dele,
como faz o cartório de Maria Diva Barata(?) da Rocha

IBastos, onde, naquela seqüência dos antigos portu-
gueses que vão passando, atesta a existência desses
fantasmas e onde acontecem esses registros. Por
tanto, eu acho necessário que venha um represen
tante dos cartórios, e aí entra a ANOREG, que é a
Associação Nacional dos Ofícios e Registros, Dra.
Léa Emília Braune Portugal, se não me engano, ou
que seja alguém que lá represente esse. Vou apre
sentar por escrito. Apenas uma questão eu quero so
mar aqui ao Deputado Nilson Mourão. Um dos fatos
que leva a criação dessa CPI é... foi a denúncia da re
vista Veja, onde expõe os fatos e leva a público, a co
nhecimento público, essas denúncias. Apesar de
concordar com a presença, colocado por V.Exa., de
que a primeira pes... discordar de que a primeira pes
soa aqui, deva vir aqui, seja o Presidente do INCRA,
eu acho - só essa colaboração que eu queria dar -,
de que viesse primeiro o procura... o jornalista que fez
as denúncias, fizesse aqui uma explanação do que
ocorreu, logo em seguida, como V.Exa. colocou, no
Pará, que o órgão Instituto de Terras do Pará, com
aquelas duas pessoas que V. Ex!!, se não me engano,
são ex-presidentes do Instituto de Terras, colocasse
esse panorama que levou, pra aí, depois, na seqüên
cia, o Presidente do INCRA, porque senão o Presi
dente do INCRA vem aqui de uma forma formal ape
nas. Vai trazer a formalidade do órgão governamen
tal, e nós precisamos de dados, primeiro, pra questio
nar, inclusive, daí o Presidente do INCRA, com esses
dados aqui já levantados. Então a sugestão que o
Presidente do INCRA tivesse num segundo momen
to, porque se ele vim, ele vai dar um panorama que,
como colocou o Deputado Nilson, é o panorama ofici
aI. E nós... A nós não interessa o panorama oficial, in
teressa, primeiro, levantar os dados, e, af, sim, questi
onar o Presidente do INCRA na segunda etapa. Seri
am só essas colocações.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, acatando as recomendações do Deputa
do Airton Cascavel, apenas para esclarecer que o
fato de apreciarmos ou aprovarmos os nomes, não
significaria que necessariamente que seriam os pri
meiros, quer dizer, se examinaria a possibilidade de...
de se fazer posteriorl1)ente. Aprovar significa que ele
possa ser convidado' ou convocado. Não significa
que, necessariamente, por exemplo, o Presidente do
INCRA será o primeiro. No entanto, como o Deputado
Airton Cascavel fez uma observação, passo a palavra
ao Relator, para que possa se posicionar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Eu
acho que a sugestão do nobre Deputado Airton Cas
cavel é uma sugestão interessante e concordo plena
mente de que nós possamos chamar primeiro essas
duas pessoas representantes lá do Pará. Um é o Insti
tuto de... Presidente do Instituto de Terra, Dra. Dulce
Nazaré de Lima Leoncy, que é do ITERPA, e o Dr.
Cândido Paraguassú de Lemos Elere, que é um gran
de estudioso da questão fundiária do Estado do Pará.
Então, aceito a sugestão dada por V. Exl! e nós iría
mos alterar, então, colocando esses dois... essas
duas pessoas para poder estar aqui presente anteri
ormente à presença do Presidente do INCRA.,

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, só para contraditar um pouco, mas sem...
sem ir de encontro à colocação do Deputado Airton
Cascável, muitas destas terras que estão tendo todos
esses imbróglios sobre o uso e a sua ocupação eco
nômica não estão legalmente vinculada às terras ar
recadada pelo Estado do Pará. Portanto, o Instituto de
Terras do Pará é pessoa imprópria, legalmente, de
tratar sobre 'a matéria. Aí, conseqüentemente, teria
que vir o Superintendente, ou os Superintendentes do
INCRA do Pará, para nos responder, porque ele vai
dizer: "Olha, lamentavelmente, essas terras são ter
ras da Uniã~ e eu nã,o posso responder a V.Exa".
Então, aí, eu volto a dizer o seguinte: é importante tra
zer, pode trazer na quarta um, ou na terça um e na
quarta, à tarde, outro, e na quinta, o outro, na mesma
semana. Mas ,que 85% das terras da Amazônia são
terras da União, ou arrecadadas para fins de reforma
agrária, ou arrecadadas para questões ambientais,
ou arrecadadas para área indígena, ou ainda devolu
tas, sob a batuta legal do INCRA. Portanto, nós vamos
recorrer ao INCRA para responder sobre documento
legal ou ilegal que dê o direito ou uso da terra.

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Gostaria
deJazer...uma colocação.. _

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois, não, Deputado Jorge Costa.

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Eu muito
bem a propósito apóio inteiramente a proposta do
Cascavel e do Antonio Feijão de que essas pessoas,
esses órgãos oficiais fossem chamados por último,
porque é quando nós teríamos uma condição de ava
liar, de fazer perguntas, argumentos. Por exemplo: fa
lou o Mourão sobre a chamada de pessoas como Lú
cio Flávio Pinto, como Otávio Chermon(?), como, por
exemplo, o professor, o doutor, aliás, Carlos Xavier,
essas pessoas iam fazer o... sem qualquer avaliar
uma coisa independentemente de qualquer estejam
ligadas ou não ao Governo...

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Sem
vínculo oficial.

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - ...sem.
vínculo oficial nenhum. E, aí, nós teríamos melhor re
sultado, teríamos um trabalho muito mais rápido, por
que não íamos nos desgastar. Agora, vem o Presi
dente do INCRA, vem Presidente do INTERPA, vem...
Eles vêm dar os dados oficiais. Quer dizer, nós não te
mos condições de, amanhã, chamar essas pessoas,
de novo, pra vim prestar declarações das nossas dú
vidas, que nós vamos ter com as denúncias, o inquéri
to, etc. Então, gostaria que fosse reafirmada essa po
sição dos nobres Deputados que aqui...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Então,
pela ordem, Sr. Presidente, eu sugeriria ao Presiden
te, e sei que é um homem bastante pragmático, pra
que a gente colocasse logo esta posição pra próximo
dia tal, por exemplo, próxima terça-feira, porque, aí,
nós iríamos já discutir depois da semana que vem.
Por exemplo, vamos pôr em votação a idéia do Depu
tado Cascavel para a próxima quarta-feira, logo. E na
quarta quem? E na quinta quem? E aí nós teríamos
tempo de falar mais adiante, mas aí nós já mataría
mos já a próxima semana de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado. Eu quero ouvir aindaos De
putados que faltam e, depois, a Presidência vai suge
rir alguns encaminhamentos para deliberação do Ple
nário. Deputado Nilson.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Presi
dente, eu queria, mais uma vez, procurando entender
a sugestão do nosso Relator, de contribuir, para que a
gente consiga traçar uma boa metodologia de traba
lho. Eu entendi o espírito do Relator de quererouvir as
instituições oficiais - INCRA, essa coisa toda - , para
a gente se municiar de informações, até para que não
ocorraque.a gente.comece a discuti'-em.cima.de_d~
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dos inexistentes. Então, Relator, o que eu quero pro
por, Presidente, é que a gente precisa distinguir, fazer
uma distinção aqui, para o bom andamento dos nos
sos trabalhos, que seria, entre audiências públicas,
que nós vamos convidar e convocar as pessoas pra
prestar aqui, e o que eu chamaria, Relator, de reu
niões de trabalho - reuniões de trabalho de busca de
informações. Então, aquilo que poderia ser uma au
diência com a Dra. Marília Marreco, por exemplo, do
IBAMA, que poderia ser uma audiência pública, se as
informações que a gente quer buscar fosse mais
numa reunião de trabalho, CPI vai no Ministério, cha
ma os técnicos dela, a gente se municia de todas as
informações que a gente precisa, para que a gente
não transforme a audiência pública na busca de infor
mações que, numa reunião de trabalho, com grupo
de Deputados, delegados pela CPI, pode obter todas
e com uma equipe técnica boa. Eu acho que s6 é con
veniente a gente trazer para uma audiência pública
dessa aqui pessoas que têm... que vêm pra cá para
um debate, um debate no macro, um debate no ma
cro. A gente trazer um Ministro, aqui, pra ficar pergun
tando, fazendo, levantando questões que a gente
pode obter de técnicos ou uma visita da Comissão lá,
numa reunião de trabalho, eu acho que não é muito
pertinente pra uma CPI. Quando vier pessoas aqui, a
gente já tem que estar municiado. Então, a gente fa
zia a distinção entre o que é uma audiência pública,
que n6s temos que travar aqui, e o que é busca de in
formações, que o Relator também levantou e que eu
acho pertinente, mesmo, porque toda a Comissão
tem que tá municiada de informações. A gente pode
buscar essas informações todas previamente, em re
uniões de trabalho, reuniões administrativas, que a
gente, sei lá, o nome que a gente possa buscar, e fa
zer as audiências pública, mesmo, pro debate políti
co, pro debate no macro a respeito dessas questões
todas.

O SR. DEPUTADO ROBÉRIO ARAÚJO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado Robério.

O SR. DEPUTADO ROBÉRIO ARAÚJO - Sr.
Presidente, eu, agora mesmo, acabei de assistir que o
Presidente da Câmara convoca todos os Parlamenta
res e deu 15 minutos apenas pra gente marcar presen
ça lá que ele vai encerrar a Ordem do Dia. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu quero apenas registrar que não é para iniciar
a Ordem do Dia. É porque não há número regimental
para abrir a Ordem do Dia. Então, o Presidente, reafir-

mando o que o Deputado Robério... o Presidente
pede que os Parlamentares que estejam na Comis
são possam ir apenas dar a presença, retomem à Co
missão, até que se inicie a Ordem do Dia. Então, se
algum Parlamentar que aqui esteja presente não deu
a presença, eu solicito que vá ao plenário, dê, registre
a sua presença e retorne aqui, para darmos prosse
guimento ao nosso... aos nossos trabalhos. Concedo
a palavra a Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar,
gostaria de saudar a todos. É a primeira vez que parti
cipo de uma reunião dessa CPI e o Deputado Feijão
já registrava a ausência das mulheres aqui nessa CPI.
Mas, enfim, Sr. Presidente, eu chego já com o debate
em andamento, mas gostaria, assim mesmo, de fazer
algumas sugestões e dar algumas opiniões a respeito
da matéria. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu acho
que... eu concordo com a idéia daqueles que expres
saram aqui a necessidade de, primeiro, antes de con
vocarmos ou 'convidarmos integrantes do Governo,
representantes oficiais do INCRA, do 113AMA, do Mi
nistério Fundo... de Política Fundiária, que seria im
portante que essa CPI fizesse um apanhado do mate
rial que já foi produzido a respeito da ocupação de ter
ras na Amazônia, se não na sua totalidade, mas, pelo
menos, aqueles que abrangessem terras acima de
dez hectares - é um exemplo -, e que em cima desse
apanhado, aí, sim, nós começássemos a marcar, e,
obviamente, ouvindo estudiosos que não têm vincula
ção com o Governo, em cima desse levantamento. Ar,
sim, convocar os responsáveis pelas áreas, porque,
na minha opinião, em primeiro lugar, a CPI deve muni
ciar a todos os Parlamentares que tomam parte dela
sobre a real situação, porque a situação real é caóti
ca, Sr. Presidente, Nós percebemos... eu, particular
mente, tenho procurado conhecer um pouco mais a
matéria, particularmente, do Estado do Amazonas. O
que a gente detecta são informações completamente
divergentes. Grandes empresas que têm o registro de
uma quantidade de terra '')(" no IBAMA e têm um re
gistro infinitamente maior, menor, ou menor, muitas
vezes, no INCRA. Então, acho que seria importante,
primeiro, que pegássemos,' buscássemos esses da
dos. O INCRA tem um levantamento sobre a situação
fundiária na Amazônia. Tem um levantamento, um re
latório já feito, divulgado publicamente, inclusive, atra
vés da imprensa. Os Estados, através de seus institu
tos de terra, devem ter isso, também. Então, que bus
cássemos esses dados o mais rapidamente possível.
E, na minha opinião, não há nem a necessidade de
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requerimento. A própria Presidência junto com aRe
latoria podem despachar ofícios requisitando esses
materiais, esses laudos e essas informações. Uma
comissão interna faria um levantamento pra que pu
déssemos ter elemento, elementos suficientes pra
questionar a polrtica desenvolvida pelo INCRA; a polí
tica de terras desenvolvidas pelos Estados da nossa
região. Então, eu acho que seria importante que ga
nhássemos tempo, Sr. Presidente. Acho que a Presi
dência poderia, e~sa semana ainda, fazer essas soli
citações aos órgãos públicos, ao Ministério, pra que
possamos dominar melhor os dados acerca da Ama
zônia. E no que se refere aos nomes que constam aí
da lista apresentada pelo Relator, eu percebi lá "insti
turron de ter... Instituto de Terras do Amazonas. Não
existe mais instituto de terra, no Amazonas. O que
existe é que, depois de várias reformas Administrati
vas, essa... essa função de cuidar do problema fun
diário do Estado passou para a SUHAB, que é a Su
perintendência de Habitação do Estado Amazonas,
cujo Presidente, aí a Utulo de informação, se chama
João Braga. Então,. que seria apessoa que certànien~
te deveria nos repassar informações e, quem sabe,
futuramente, participar até em audiência pública aqui.
Era isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, há algumas questões para o Plenário deli
berar. Então, a primeira delas eu gostaria de esclare
cer, e aí esclarecendo a Deputada Vanessa Grazzio
tin, o Ministro Raul Jungmann é... esteve conosco e
também enviou um ofício colocando o seu corpo téc
nico à disposição desta Comissão. Então, o que essa
Presidência, através do Sr. Relator, irá fazer é oficiali
zar ao Ministro Raul Jungmann para que coloque, dis
ponibilize um grupo técnico para a Comissão, bem
como todo o cadastro fundiário que nós pudéssemos
requisitar. A documentação, e em especial, vamos co
meçar pelo Estado do Pará, é... dessas áreas... em
especial dessas áreas litigiosas, essas áreas de con
flito, essas áreas duvidosas. Então, o... vamos prepa
rar já esses ofícios ao Ministro Raul Jungmann e
agradecendo a ele inclusive a... a... o... a gentileza de
nos... de nos... enfim, de se posicionar favoravelmente
à nossa Comissão. Bom, há algumas coisas a delibe
rar. Primeiro, na questão do Relator. O Relator faz
uma proposta é... convocando aqui o Presidente do
INCRA e o Procurador. Eu pergunto ao Sr. Relator se
ele mantém a proposta. Vamos votar isso agora ou
vamos votar posteriormente essa matéria?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
eresidente,_eu_acateLasugestão.do_nobre.D.eputado

Airton Cascavel de convidarmos e convocarmos, ou
convidar, no caso, essas pessoas é... representantes
do Pará, principalmente o Dr. Paraguaçu, que tem um
conhecimento muito grande. Tem um requerimento
que o nobre Deputado Nilson Mourão também apre
sentou a respeito do jornalista Lúcio Flávio, que seria
uma pessoa de extrema importância de... para deba
ter aqui é... nas próximas audiências, na próximas
sessões da... E também a doutor~, .Presidente do
Instituto de-Terra do Estado do Pará. E, logo em se
guida, a convocação do Presidente do INCRA e do
Procurador do INCRA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Então, eu gostaria que V.Exa. repetisse a... o
elemento para convocar. O jornalista Lúcio Flávio Pin
to, da revista Veja, o.k.?

OSR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Per
feitamente, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Só
uma questão de ordem, Sr. Presidente. Tá havendo
4m pequeno equívoco. Ficou de se chamar o jornalis
ta autor da reportagem, que não é o... proL o... o es
tudioso Lúcio Flávio Pinto. O jornalista e amazonólo
go Lúcio Flávio Pinto, ele mantém esse sacerdócio de
estudo há três décadas na amazônia. Então, ele seria
mais um. Seriam dois jornalistas então: o autor da
matéria da Veja e...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Exato, exato.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - .,. o
jornalista Lúcio Flávio Pinto.

OSR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Per
feitamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu quero... eu quero que o Sr. Relator formule
ao Plenário quem ele quer convidar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - O
Presidente do INCRA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O senhor mantém a convoc... a... o convite do
Presidente do INCRA?

.OSR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Per
feitamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Então, por favor... Cadê o nome do Presidente
do INCRA?

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente, é só a questão da seqüência deles, né?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A
.questão,Br. P..residente. é só. a.seqüência....
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
- tro) - Por favor...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Pre
sidente do INCRA, Francisco Orlando da Costa Mu
niz...

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Sr.
Presidente, se me fosse permitido um aparte. Existe

~JnJoldentro do..• -da.•. do roteiro de trabalho- ap-re-
sentado pelo Deputado Sérgio que tem, se não me
engano, 35 nomes. E acho que todos esses nomes
serão interessantes. A questão apenas de pinçar este
ou aquele, neste ou naquele momento...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - É, mas...

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - ...
poderia ser um critério é... adotado pela Mesa. Então,
o Plenário aprovaria o roteiro proposto pelo Relator e
entre esses nomes se inclui, inclusive, o do Ministro
Raul Jungmann, entre outros. Todos esses nomes
aprovados, depois a Mesa pinçaria, conforme a con
veniência dos trabalhos e priorizando inclusive esses
outros que são os denunciantes da questão. Ficaria,
então, o... o... Ministro Jungmann com o nome aprova
do para um chamamento a posteriori, o critério da
Mesa. Até porque a gente não sabe se convidando al
guns desses expoentes se eles podem vir na semana
que vem ou vão pedir pra mais duas semanas, a fim
de preparar material. Eu acho que o que deveria ser
aprovado é... ser consi... ser votado é o roteiro apre
sentado pelo Relator Sérgio, e depois se pinçaria ar
os nomes, priorizando-se quem mais fosse conveni
ente ao momento. Era o que eu tinha a propor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Esclarecer ao Deputado Alceste Almeida. Todo
o Plenário, qualquer Deputado, deve ter conhecimen
to de todos os 35 nomes e a razão por que está convi
dando ou convocando, porque são situações diferen
tes, tá, determinada pessoa para aqui prestar escla
recimentos. Então, nós não podemos só votar uma re
lação de 35 sem ter um conhecimento profundo de
que... por que razão estamos convidando e se é con
vite ou se é convocação. Então, o meu ponto de vista
é igual ao pessoal, mas me curvo à decisão do Plená
rio, é de que nós devemos fazer... Está sugerido um
rol, mas devemos fazer isso paulatinamente de acor
do com o andamento da Comissão. A Comissão vai
tendo o sentimento daquilo que deve fazer, das pes
soas que ora deve convocar ou ora deve convidar, ou

_mesmo na qualidade de testemunha, que aí se torna
já uma situação bastante clara e que torna obrigatória
a presença da pessoa. Então, é... eu... fazer um rol de

35... quer dizer, nós estamos aqui, apreciamos o rõ-I, -
mas os Srs. Deputados não sabem nem quem são os
35 nomes. Então, nós... eu... eu quero tornar a coisa
bem clara e que... Mas se comissão achar que deve
fazer dessa forma, nós faremos.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Eu
curvo-me à proposiç~~ do Presidente,-até -porque-é--

- - :regimental. Realmente o roteiro deve ser proposto e
acompanhado do roteiro os requerimentos especifi
cando se... a... em cada requerimento convocado e a
razão pela qual e na qualidade que viria como é... tes
temunha ou convidado, enfim. Tem razão V. Ex!!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado Airton Cascavel.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCÁVEL - Só...
só então pra... pra colaborar, Sr. Presidente, seguindo
o seu pensamento, o qual eu concordo, então eu acho
que uma das primeiras coisas que nós temos de votar
é o roteiro, não é? Votar o roteiro e depois do roteiro...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Perfeito.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Perfeito. Então, seguindo o roteiro apresentado
pelo eminente Relator, na qual ele... ele irá, no decor
rer dos trabalhos apresentando sugestões de nomes
para poder prestar esclarecimentos. Ele sugere tam
bém que a Comissão se desloque aos Estados e faça
audiências públicas nos Estados, né? Mais alguma
sugestão?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Não, Sr. Presidente, é só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O senhor já tem alguns nomes já sugeridos ar
que o senhor gostaria de ter aprovação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - É isso que nós estamos colocando.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Então, são o... nome do Presidente do INCRA, Fran
cisco Orlando da Costa Muniz, e do Procurador do
INCRA, Dr. Sebastião Azevedo. Além disso, Presiden
te do Instituto de Terras do Estado do Para - ITERPA
- a Ora. Dulce Nazaré de Lima Leoncy, e do Dr. Cândi
do Paraguassú de Lemos Elere, ex-Diretor do
ITERPA também. As pessoas apresentadas no roteiro
foram essas. E deixei aqui uma abertura para que
qualquer Deputado que tivesse algum nome a propor,
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alguma sugestão a fazer, iria ser incorporado ao rotei
ro aqui. Ficou bem claro essa questão. Por isso, Sr.
Presidente, que eu estou dizendo que a gente vai...
inclusive já acatei os nomes que o Deputado Feijão
apresentou e também é... agora -mesmo, não me re
cordo os nomes, mas foi acatado nesse roteiro de tra
balho, como também poderei acatar outras sugestões
de outros Deputados presentes aqui na Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, apenas antes de aprovar o roteiro, ou de
sugerir a aprovação do roteiro, lembrar que o Deputa
do Airton Cascavel fez uma menção de que, no caso
especial do Presidente do INCRA, é... mesmo aprova
do seu nome, seja ouvido posteriormente, não é?
Então, o que eu quero, antes de dar a palavra... Eu
queria apenas que esse roteiro, sugerir a aprovação
dele com essa sugestão encaminhada pelo Deputado
Airton Cascavel. Alguém quer discutir ainda?

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Jun
to com a sugestão, tinha a minha sugestão de que ti
vesse o jornalista da Veja, que (ininteligível) Policarpo
Júnior, que esse também tivesse. Foi essa a sugestão
conjunta.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, só uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Com
relação à lista dos nomes, veja só, se aprova agora, é
evidente que outros Parlamentares poderão fazer em
outros momentos também?

(Não identificado) - Correto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - A qualquer momento.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Pode
ser (ininteligível). Pode ser aprovado sem nenhum
problema. E concordo plenamente com a proposição
dos demais colegas, sobretudo do nosso colega Cas
cavel, do Nilson Mourão, no sentido dos nomes. Ago
ra, me traz uma preocupação muito grande com rela
ção... até foi uma observação que fizemos no dia da
abertura, e aqui basicamente o Deputado Confúcio
Moura fez uma observação também com relação a...
à preocupação dos resultados. E eu vejo que é um as
sunto por demais importante, quer dizer, complicadís
simo também, muito subjetivo na verdade. Eu tenho
absoluta convicção de que muitos estão... ocupam
áreas de forma irregular, está certo, até sem saber na
realidade se tá ou não. E outros tantos, na ilegalidade,
sabendo do real fato, não é? Com relação a essa pri
meira fase,_ em-audiências._ou.-reuniões_técnicas, não_

é, quer seja aqui ou dentro dos órgãos, em seguida
fazendo as... as... nos demais Estados, não só do
Pará é... e do Amazonas... Eu também colocaria Mato
Grosso, o Acre, e assim por diante. Mas que fizésse
mos... é... Veja só: os 35 nomes, que eu não tenho,
não sei de todos, mas eu vejo que é fundamental...
Além da questão desse jornalista ou do outro que é,
vamos dizer assim, é expert dentro da área fundiária,
na área do Direito Agrário, é irmos em alguns cartóri
os previamente definidos dentro da região da Amazô
nia, indo, por exemplo, Màto Grosso, por exemplo,
Amazonas, Boca do Acre, no Pará e lá em Tucumã ou
Vitória do Xingu e assim por diante. Eu acho que tem
alguns pontos que podem ser estratégicos dentro
desse universo todo para que possamos realmente
fazer essa... essa... esse levantamento. É... também
foi colocado por um dos nossos colegas, com relação
o... o DNPM - Departamento Nacional de Produção
Mineral. Eu vejo que tem tantos outros órgãos e, por
exemplo, eu... No meu entender, o próprio DNPM...
Na realidade, a concessão de pesquisa e concessão
de lavra, muitas... na realidade, é feita sem a... não é
necessário, me parece, que você seja o legítimo pro
prietário. E eu posso aqui requerer, qualquer cidadão,
lavra ou pesquisa nas áreas, por exemplo, do nosso
colega Feijão ou de qualquer outro colega que estiver
aqui, não é? Então, com relação... A preocupação mi
nha é com relação à estrutura fundiária. É evidente
que o INCRA tem um retrato aproximado dessa real
situação, não é? Então é fundamental esse... esse re
lacionamento. Tudo bem que não seja os primeiros a
serem... a serem convocados, não é? Está se colo
cando sempre aí também a condição do convite e tal.
Eu vejo que na realidade é uma convocação. Aquele
que deva ou que for definido pela Presidência ou
pelo... pelo Plenário, para que se faça a devida con
vocação para vir dar as devidas informações para po
der ajudar nesse processo como um todo. Então, é
essa... essa observação que eu faria com relação so
bretudo às Prefeituras, que deveriam ser pre... é... na
turalmente definidos aqui para, em seguida, dentro
desses Estados... E realmente com relação é... é... às
convocações de representantes de órgãos estaduais,

., como no caso do ITERPA, realmente esses profissio
nais estão ligados mais diretamente às áreas que são
do Estado, mas também, é evidente que poderão é...
fornecer subsídios e dados com relação a toda estru
tura do seu Estado e que tenha a responsabilidade de
_saber. _Eram_essas as_ consideraçães._
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não. Deputado Max Rosenmann, um ins
tante.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Não
quero tornar enfadonho, porque nós tamos indo pros
finalmentes, mas eu gostaria de me posicionar aqui a
favor da colocação do Deputado Airton Cascavel, até
por ser numa área muito específica e, como geólogo,
fica mais fácil, pra gente aparentemente entender.
Mas a colocação do Deputado Airton Cascavel tem
muita perspicácia quando do momento que nós da
mos o seguinte informação pra essa CPI: praticamen
te - praticamente -1 00% de todas as mineradoras da
Amazônia são superficiárias das áreas onde estão
explotando as jazidas minerais. Quando a Vale do Rio
Doce, por exemplo, era estatal, não nos incomodaria
dar pra ela um território tamanho da Bélgica, não é?
Mas hoje ela é uma empresa privada e não recolhe os
5% dos royalties que deveriam vir como lastro social,
para diminuir um pouco essa "vamperização" tão ver
tical e tão econômica que a mineração promove na
Amazônia. E todos os novos empreendimentos mine
rais que estão ocorrendo na Amazônia, coincidente
mente, a empresa tem a diretriz do direito do subsolo
e, lamentavelmente, a superficiária do solo. Éuma co
incidência que o Deputado Airton Cascavel quer tra
zer pra nós aqui. É o que eu chamei discutir a ocupa
ção econômica das terras públicas na Amazônia. A
questão do Jari é uma questão extremamente grave.
A Jari produz 300 milhõ~sde dólares, sendo que 200
milhões desse valor são em minérios. E é a detentora,
segundo ela, de 1 milhão e 640 mil hectares na Ama
zônia. Na realidade ela não tem esses títulos. Então,
eu queria dizer que o que o Deputado Airton Cascavel
tenta trazer aqui pro debate é como está coincidindo
tanto a empresa ser dententora de direitos minerais e
de repente é a dona da terra, que era pública.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado Max Rosenmann.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Essa
reunião, como nós tamos percebendo, essa primeira
reunião, ela tá sendo muito rica em informações e vai
requerer que a Mesa, a Presidência e o Relator, com
a compreensão de todos, talvez até num grande en
tendimento, numa questão até de metodologia, consi
ga separar assuntos por assuntos, pra nós não ficar
mos discutindo, por exemplo, áreas que foram invadi
das por posseiros latifundiários improdutivos e que só
querem a posse e o domínio de determina~as áreas,

por quantidade de áreas. Outra, essa questão mine
ral. Eu tenho por exemplo um caso que preocupa mui-
to o meu Estado, o Paraná, que é até uma das razõ.
pelo qual eu pedi para estar presente aqui nessa Co
missão. No Mato Grosso, tem uma região de 2 mi
lhões de hectares que o INCRA documentou ao Go
verno do Estado do Mato Grosso, como área sem
posseiros. E, da mesma forma - esses 2 milhões de
hectares -, a FUNAI declarou a inexistência de índios
nessa área. Esses 2 milhões de hectares foram ven
didos em hasta pública no Estado do Mato Grosso, e
a Cooperativa Cotriguaçu que é ali próxima da... da
região de Foz do Iguaçu, que é uma das grandes coo
perativas do Paraná, ela adquiriu metade dessa área
e levou pra lá 3.500 famílias pra colonizar. E constituí
ram uma cidade que hoje tem 7 mil habitantes, tem in
dústrias de mais de 10 milhões de reais de investi
mento e 3 mil e poucas propriedades implantadas,
como eu disse, que estão com... com agricultores que
não foram lá pra roubar terra de ninguém, porque eles
compraram do Governo e constituíram suas famílias.
E agora que tudo isso está pronto, a FUNAI entendeu
que tem uma tribo de índio, que fica a 400 quilômetros
de distância desse local, e que por uma tradição his
tórica, eles todo ano descem, uma vez por ano, pra
colher material pras suas lanças, pras suas flechas, e
aquilo não pode ser tolhido do índio e, portanto, os 2
milhões de hectares foi revertido numa reserva indí
gena. Depois da Funai ter declarado que não tinha ín
dio, continua declarando que o índio não mora nessa
terra, que eles vêm somente uma vez por ano colher e
criaram uma reserva indígena que tá lá no mapa da
Funai e que nós já tivemos dez audiências no Ministro
da Justiça pra discutir como é que nós vamos resolver
esse problema, porque ninguém roubou nada, nós
fom... foi comprado em hasta pública, certo, em hasta
pública, feita com declaração do Incra e da Funai e,
de repente, essa... essa voracidade de criação de re
servas indígenas. Como... É pena que o colega Cas
cavel se retirou aqui no momento, mas eu, como sou
do Sul, tenho informações que o Estado de Roraima,
por exemplo, já atingiu mais da metade do Estado em
reservas indígenas. Então, nós tamos aqui numa CPI
das terras públicas, não necessariamente só para to
lher e prender e reprimir os espertalhões, mas tam
bém discutir a utilização dessas terras públicas, pra
ver se há um basta nisso, porque aí é uma questão de
que não é possível que tudo vá virando reserva indí
gena em Estados que têm proeminência, possibili~
de de desenvolvimento. E nós Deputados não te
mos... Olha, eu fui Constituinte, e esse movimento,
que é uma mistura de movimento ecológico, mistura- _



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29647

do com indígena, com interesses do capital estrangei
ro, multinacionais, pesquisas em medicamentos, en
fim, é tanta coisa que está incluída nisso aí que a gen
te não sabe pra quem que... tem pessoas que estão
servindo a quem. A quem que estão servindo tudo
isso? Sem considerar que o índio propriamente dito tá
cada vez mais abandonado, mais jogado à sua pró
pria sorte e sem nenhum tipo de apoiamento de con
vivência. Então, esse é um assunto, é uma linha den
tro da metodologia da qual nós vamos ter que discutir,
pra que não se misture os assuntos, porque quando
se vai discutir pra implodir um cartório lá que costuma
dar Utulo frio é uma coisa; quando se fala em terra in
dígena ou... ou terras do Estado, não é... Quer dizer,
são várias linhas de raciocínio que nós temos que
atuar, com metodologia específica, pra não incorrer
mos em erro e termos uma produção efetiva e uma
contribuição que muita gente deste País tá aguardan
do desta Comissão. O caso da Cotriguaçu é um caso
efetivo, que eu vou trazer. Eu vou aproveitar a pre
sença de vários dessAs... dessas personalidades que
foram convidadas pra questionar essas questões,
porque eu não preciso, às vezes, que ele venha espe
cialmente só pra tratar desse assunto, mas é muito
importante, que é uma matéria muito oportuna essa
distribuição metodológica pra que a gente não confli
te, pra que... nem tudo é bandido, nem tudo... Às ve
zes é o próprio Governo que vai ter que dar explica
ções. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não. Apenas lembrar ao Deputado Max Ro
senmann que a nossa Comissão ela objetiva a ocupa
ção de terras públicas na Região Amazônica, o que
não nos impede de fazer exame na questão de ocu
pação de terras públicas para efeito de demarcação
de áreas indígenas, o que não nos impede a examinar
a questão de ocupação de exploração mineral, o que
não nos impede de examinar a grilagem de terras.
Então, nós estamos tendo um aspecto... acho que um
aspecto amplo para examinar a respeito dessas
questões. Bom, eu vou colocar agora em votação o
roteiro, o planejamento, com algumas sugestões de
nomes já do nosso Relator, incorporando aí as suges
tões do Deputado Airton Cascavel. Por favor, repetir
os nomes, por favor, Relator. Nós estamos convidan
do... Os nomes. Estamos convidando as pessoas.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Eu
não me recordo o nome que eles sugeriram todos.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Não,
não. Eu só quero os que você sugeriu e mais o jorna
Iistada.re.vista_Veja._

o SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Convidando o Presidente do Incra, Francisco Orlando
da Costa Muniz; o Procurador do Incra, Dr. Sebastião
Azevedo; Ora. Dulce de Nazaré Leoncy, Presidente
do Instituto de Terras do Pará; e o Sr. Paraguaçu de
Lemos Ellery(?), ex-Diretor do Iterpa. Esses são os
quatro que eu propus. E tem mais as sugestões apre
sentadas pelos nobres Deputados. '-- -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) -Incorporar ar... Pediram para incorporar o jorna
Iisfa Lúcio Flávio Pinto, da revista Veja.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Exatamente. E o jornalista Lúcio Flávio

(Não identificado) - Policarpo Júnior.
(Intervenção inaudível.)
(Não identificado) - Jornalista Policarpo Júni-

ar.
(Não identificado) - E o jornalista Lúcio Flávio

Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - Lúcio Flávio Pinto. O.k. Para aprovação da Co
missão. Srs. Deputados que...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Na
minha visão, acho que o jornalista que· vem trazer o
depoimento aqui ele devia vir convocado, até pra ser
juramentado aqui, pra não ficar um convite, como
convidado. Acho que...

-·o-SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Vou refazer a proposta. No caso do Presidente
do Incra, do Procurador do Incra, nós estaremos na
qualidade de convite, O.k.? E o Instituto de Terras do
Pará na qualidade de convite. Então, os Srs. Parla
mentares que concordam com essa proposição de
convidar...

(Intervenções simultâneas inint~ligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Todos querem na qualidade de convite?

(Intervençõessimultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - Eu quero ouvir a Comissão.
O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Eu

acho que é unanimidade aqui que os dois funcionári
os do Inera/Brasília, a funcionária do Iterpa e o jorna
lista Lúcio Flávio Pinto devam vir na condição de con
vidados, mesmo porque eles não expuseram nada
que tivesse uma verdade diferente. Com relação ao
jornalista, ele expôs uma verdade diferente e é impor
tante que o seu depoimento nos dê fé pública. Por
isso, eu concordo com o Deputado Max Rosenmann,
de..quaeJa\lenbana_condição..dadepaente_
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Concorda, Relator?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Concordamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Então, vamos pôr em votação a proposta do De
putado Antonio Feijão. Os Srs. Deputados que estão
de acordo permaneçam como' estão.' (Pausa,) lá
aprovado. Bom, existe ainda sobre a mesa requeri
mento do Deputado Antonio Feijão. Requerimento nº
1: "Requeiro a V.Exa., com base no art. 35, § 6º, com
binado com o art. 36, inciso I, da re... a requisição do
Sr. Benedito Casemiro da Silva, lotado na Academia
Nacional de Polfcia, matrícula 022.65, para prestar
assessoramento junto à Comissão Parlamentar de
Inquérito". O parecer desta Presidência é favorável,
mas submeto à apreciação do Plenário. É um senhor
da Academia Nacional de Polícia que tem uma expe
riência nisso, apenas pra prestar assessoramento à
Comissão. Requerimento do Deputado Antonio Fei
jão. Alguém que queira discutir? (Pausa.) Submeto à
apreciação. Em votação. Os Srs. Deputados que es
tão de acordo permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado. Requerimento nº 2, do Deputado Antonio
Feijão: "Requer a realização de Audiência Pública
para ouvir o Sr. Darwin Boerner Júnior, Superinten
dente do Incra no Estado do Pará". Em discussão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Só pra
justificar, Sr. Presidente. Todos esses requerimentos
era mais pra tornar... é... marcar historicamente a po
sição deste membro da CPI, porque na realidade nós
vamos nos submeter ao cronograma de mérito sem·
pre apresentado pra plenária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Alguém mais que queira discutir? (Pausa.)
Quem estiver de acordo permaneça como estão. (Pa
usa.) Aprovado. Requerimento nº 3, do Deputado
Antonio Feijão: "Requer a realização de Audiência
Pública para ouvir a Sra. Dulce de Nazaré Leoncy".
Está prejudicado o requerimento. Já tá aprovado. Re
querimento nQ 4: "Requer do Ministério do Meio Ambi
ente e da Amazônia Legal as autorizações para des
matamento e os relatórios RIMA e,ElA das empresas
Jari Celulose e Jarcel Celulose, no Estado do Pará e
do Amapá". Há quem queira discutir? Deputado Anto
nio Feijão.'

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - É só
pra dizer que esse é um fato concreto já denunciado
pela imprensa, o jornal O Liberal, em que houve não
só desmatamento e que se descobriu a posteriori, de
pois que a empresa destruiu os acampamentos dos

se{T1-terras, que,ela não tinha os títulos de terra públi
ca. E aí nós nos perguntamos: como é que o Ibama
autoriza e como é que ela explora uma área do País
sem ter o título de terra pública?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Em discussão. Não havendo quem queira discu
tir, em votação. Os Srs. Deputados que aprovam per
maneçam-eomo. estão (Pausa) Aprovado-Requerh
menta nº 5, do Deputado Antonio Feijão: "Requer ao
Incra a relação dos títulos de terra da Jari Celulose
S/A e da Jarcel Celulose S/A, nos Estados do Pará e
do Amapá". Há quem queira discutir? (Pausa.) Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como estão.
Requerimento nº 6 requer... também do Sr. Deputado
Antonio Feijão: "Requer do Ministério do Desenvolvi
mento Agrário a relação dos títulos de terra da Jari
Celulose S/A e da Jarcel Celulose S/A nos Estados
do Pará e do Amapá". Há quem queira discutir?

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - É, um... Neste, ele requer a V.Exa... Ao Ministro
do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, envie a
esta Comissão, destinada a investigar a ocupação de
terras na... a relação dos títulos de terra da empresa
Itari Celulose, Itarcel Celulose, nos Estados do Pará e
Amapá. Tais documentos são de primordial importân
cia. São os mesmos, então o Requerimento nº 6 tá
prejudicado, em razão de ter sido aprovado com base
no Requerimento nº 5. Requerimento nº 7, do Deputa
do Antonio Feijão: Requer a realização de audiência
pública para ouvir o Sr. Maurício Benedito Barreira
Vasconcelos, Superintendente da Sudam, na quali
dade de expositor, a fim de prestar esclarecimento
quanto à atuação daquele órgão, bem como subsídi
os e ações investigativas pela por esta CPI. Natural
mente que esta Comi... esta Presidência se reserva o
direito de fazer isso ao seu tempo. Há quem queria
discutir? Pois não, Deputado Nilson.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Eu
devo dizer que esse requerimento do Deputado Fei
jão é muito pertinente, muito pertinente, porque a
SUDAM é um órgão público que atua na Amazônia e
pode estar financiando projetos cujos proprietários
não são donos das terras que dizem ser, para que ve
nham exatamente explicar por que que a SUDAM
está financiando inclusive projetos que são questio
nados. Então, eu entendi seu requerimento, Deputa
do, por esse... Não seria para a Sudam vir expor o seu
trabalho, né? Aqui a CPI é específica: ocupação das
terras públicas. Então, a Sudam vai ter que... E nós
vamos ter que nos preparar para isso. Énesse sentido
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que eu tO entendendo o requerimento do Deputado
Feijão... nas terras públicas projetos que ocorrem e
que foram financiados pela Superintendência.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Quero
só fazer um aparte. Por que que eu tô requerendo ao
INCRA todos os tftulos de terra pública na Amazônia?
Porque na hora que o Superintendente da SUDAM
vier aqui, que ele trouxer os financiamentos, aquele U
tulo do projeto; -oigamos,-"B",-que elé -está expónao
no... no... na lista dele, se não tiver na lista do Incra
como terra titulada, já houve dolo com o bem público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Alguém mais? (Pausa.) Em votação. Os Srs. De
putados que o aprovam permaneçam como estão.
(Pausa.) Aprovado o requerimento convidando o Sr.
Maurício Benedito Barreira Vasconcelos, Superinten
dente da Sudam a prestar esclarecimentos a essa
Comissão. Oitavo requerimento, do Deputado Anto
nio Feijão. Ele requer a realização de Audiência Públi
ca para ouvir a Sra. Flora Val/adares Coelho, Presi
dente do BASA, a fim de prestar esclarecimento
quanto à atuação daquele banco, bem como subsídi
os às ações investigativas desta CPI. Em discussão.
(Pausa.) Os Srs. Deputados que o provam permane
çam como estão. Requerimento do Deputado Jorge
Costa. Submeto a V.Exa. os nomes dos Drs. Otávio
Mendonça, especialista em Direito Agrário, professor
da Universidade do Pará, e do Sr. Carlos Xavier, Pre
sidente da Fetagro-Pará. Os nomes citados poderão
ser chamados a depor nas audiências públicas da
CPI de investigação de terras da Amazônia. Em dis
cussão. (Pausa.)

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) -A depor na condição de convidado. Não haven
do quem queira fazer uso da palavra, em votação. Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
estão. (Pausa.) Aprovado.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, eu gostaria... Com toda a maxima venia,
eu tenho mais um requerimento, tá aí em vossas
mãos, que complementa a seqüência por que chamar
o Basa e a Sudam.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Requerimento nº 10, do Deputado Antonio Fei
jão: "Requer ao Ministério do Desenvolvimento Agrá
rio a relação das terras tituladas na Região Norte com
área superior a 2.500 hectares; das terras
não-tituladas mas requ3ridas com área superior a
2.500 hectares; e todas as autorizações para titulação
de-1erIas_com.áreas-superiores a 2.50Qhectares nos _

últimos dez anos". É um requerimento de informação.
Em discussão a matéria. (Pausa.) Não há_quem quei
ra discutir. Submeto à aprovação. Os Srs. Deputados
que concordam permaneçam como estão. Requeri
mento nº 11, do Deputado Nilson Mourão. O Deputa
do Nilson Mourão requer, nos termos regimentais, o
comparecimento à CPI do Presidente da Federação
dos Trabalhadores Rurais do Pará, o Sr. Airton Falei-

- oras, para que possa cõnlril:iüir para a evoluçãõ--oos
trabalhos. Em discussão. (Pausa.) Em votação. Os
Srs. Deputados que concordam permaneçam como
estão. (Pausa.) Aprovado. Requerimento nQ 12, do
Sr. Deputado Nilson Mourão, requer, nos termos regi
mentais... Veja bem: o jornalista Lúcio Flávio Pinto,
estudioso da região. É o mesmo que nós já aprova
mos? Então, como foi aprovado pelo Relator, tá preju
dicado o requerimento de V.Exa. Requerimento nQ

13, também do Deputado Nilson Mourão, requer, nos
termos regimentais, o comparecimento à CPI do jor
nalista Klester Cavalcante, que publicou na revista
Veja o artigo intitulado "O Fantasma da Amazônia",
para que possa contribuir com a evolução dos traba
lhos. Pergunto ao eminente Deputado: o senhor está
convidando ou convocando o jornalista?

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Por favor, no microfone.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Acho
que têm pertinência as observações do Deputado.
Acho que poderia ser convocado, sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Convocado. Então, o Deputado encaminha re
querimento convocando o jornalista Klester Cava/
cante, que publicou matéria na revista Veja intitulada
"O Fantasma na Amazônia" a prestar depoimento
nesta Comissão. Há alguém que queira fazer uso da
palavra para discutir? (Pausa.) Não há quem queira
fazer uso da palavra. Em votação. Os Srs. Deputados
que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado. Não há mais nenhum requerimento sobre
a mesa. Esta Presidência tinha a intenção de convo
car reunião para a próxima quinta-feira. Gostaria de
submeter isso ao Plenário, no entanto, como há uma
série de requerimentos a serem examinados pelo Re
lator, há que de se fazer contato com todos os convi
dados ou convocados, e o Relator precisa de tempo, e
a Secretaria da Comissão, para fazer o contato com
todo essa... esse grupo. Então a nossa intenção é fa
zer a convocação para a próxima semana, já com al
gum dos_convidados._com audiência.._em termos de
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audiência pública, como está colocando o Deputado
Alceste Almeida. Há alguma sugestão?

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Não,
Sr. Presidente, eu quero só parabenizar os membros
desta Comissão, que tão com... Não tem sido fácil dar
presença e quorum permanente como aqui. E que na
próxima terça-feira que a gente possa começar no ho
rário previsto, porque vai ser a... o dia anterior à vota
ção do mínimo e vai ter uma pauta carregada. Então,
nós aproveitaríamos bastante os depoimentos e os
debates se começássemos em cima do horário pre
visto, como aconteceu hoje.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, eu compreendo que, os convocados ou
convidados... A Comissão deveria ter ciência de
quem vem com um prazo mínimo de alguns dias, até
para que a Comissão possa se preparar para debater.
Então, nós não podemos ser informados em cima da
hora nem tampouco virmos para a reunião da Comis
são conhecendo pessoa que vai para audiência públi
ca na hora, sabendo na hora. Então, nós precisamos
ser informados com antecedência. E uma segunda
questão que eu queria perguntar, questão de ordem,
Presidente, é...nessa primeira audiência, nós tere
mos quantos convidados, dois, três, sugestão do Re
lator, nós vamos fazer uma bateria de três pessoas,
de um só, depende do convidado, essas coisas a gen
te precisaria...termos metodológicós do encaminha
mento para que todos pudéssemos preparar pra isso,
né?

o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Primeiro quero esclarecer, nós não estamos
convocando para quinta-feira já também porque não
há tempo hábil para fazer o contato com os convida
dos ou convocados e para divulgar isso aos membros
da Comissão. Por isso que nós estamos marcando
para a próxima semana. Nós teremos reuniões ter
ça-feira e quinta-feira. Não faremos na quarta, em fun
ção da votação do mínimo, que achamos que é com
plicado, vai tumultuar. Não adianta trazer um convida
do aqui, depois suspender, de repente suspende,
acho ql.!e'isso cria um constrangimento. Então, nós fa
ríamos isso na terça-feira e quinta-feira da semana
que vem. Quarta-feira nós não faríamos. Até lá, a in
tenção é que o Relator, como a Secretaria da Comis
são, já tenham feito os contatos, e antes do final da
semana, já dê conhecimento a todos os membros da

Comissão quem será o convidado, hora, horário,
tudo, o dia e o horário que vão comparecer para pres
tar aqui e fazer o seu depoimento, prestar o seu es
clarecimento.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Pre
sidente, eu tinha uma proposição. Preocupa-me so
bremaneira essas marcações para as quintas-feiras.
Primeiro, porque mesmo sendo quarta um dia de vo
tação de mínimo, ou seja qual matéria for, a Ordem do
Dia nunca começa antes de 4h da tarde. E em prática
nunca antes das 17h. Tempo suficiente para que se
aproveitasse então a parte vespertina da quarta-feira,
nem que a reunião começasse um pouco mais cedo,
porque constrangedor seria nós convocarmos ou
convidarmos alguma dessas personalidades para
aqui se fazer presente e não tivéssemos quorum
numa quinta-feira, para dar inclusive é...presença e
prestigiar, enfim, inquirir, né? Nós não temos nem
condição de jogar essa autoridade para o dia seguin
te, porque seria uma sexta ou sábado ou domingo,
segunda, quer dizer. Então, eu sugeriria a V.Exa que
adotasse, pelo menos nesse nosso iníciode trabalho,
enquanto nós estamos é...incorporando essa CPI,
que elas fossem, essas sessões fossem feitas às ter
ças e quartas-feiras, é minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, eu quero apenas esclarecer que no dia de
quarta-feira há um congestionamento de funciona
mento de Comissões aqui na Casa, chegamos a ter
dificuldade em encontrar o plenário para reunir. Há
CPls, há Comissões Especiais de exame de PEC, há
Comissão Especial de exame de Lei Complementar.
Então, há uma série de Comissões há muito mais
tempo já instalada e que nós encontramos dificuldade
de operar na quarta-feira. Não é que nós não desejás
semos assim. Na quinta-feira, a sugestão é que se
faça de manhã. A gente faz de mànhã as reuniões,
poderíamQs começar às nove e meia. Faríamos a
sessão de manhã e depois os Parlamentares já esta
riam liberados. Então, faríamos terças e quintas. Mas
essa Presidência se curva à decisão da Comissão. Se
a Comissão achar que devemos convocar pra quar
ta-feira... Agora, veja bem, isso requer que estejamos
nós aqui presentes à Comissão, pra. que a Comissão
possa se reunir. Porque normalmente quarta-feira os
Deputados já estão envolvidos em outras Comissões.
Ficam correndo prum lado e pro outro. Então, eU...a
proposição do Deputado Alceste Almeida está em
discussão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, eu acho que essa quarta-feira, embora
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seja bastante tumultuada, a Secretaria da CPI pode- mente as matérias pertinentes ao Plenário, podendo
ria saber se tem disponibilidade de sala, né? E nós fa- eventualmente ocorrer sessão na quarta-feira. Por-
ríamos como experimento. Colocaríamos os dois jor- que eu acho que a cada semana a gente poderia deIi-
nalistas e a Presidente do Iterpa na terça-feira e os berar sobre a pauta da semana seguinte. E faríamos
dois funcionários do IncralBrasrlia na quarta-feira. E até dia de quarta-feira, uma quarta-feira que tivesse
ar faríamos a experiência. menos congestionado, menos tumultuado o proces-

O SR. DEPUTADO ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. so, como será nessa quarta agora.
Presidente... 1 O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.

O SR. PRESIDENTE - Pois não, Deputado Ro- Presidente, uma questão de ordem, rápida. É...nessa
bério. montagem, no início desse trabalho todo aí, acho que

O SR~ DEPUTADO ROBÉRIO ARAÚJO - Eu vai ser necessário, como hoje mesmo foi já identifica-
gostaria até me somar ao que falou o Deputado do, a necessidade de solicitar alguns funcionários pra
Alceste, no sentido da gente não desprestigiar os que fiquem à disposição desta Comissão, sejam fun-
nossos convidados. Me preocupa muito isso. E gosta- cionários da Câmara, sejam funcionários até do pró-
ria de dar uma sugestão, de que os nossos convida- prio Governo. E hoje foi colocado à apreciação públi-
dos fossem ouvidos sempre na terça-feira, porque na ca. Eu acho que nesse caso da montagem, como mui-
terça-feira certamente nós garantiríamos o quorum ta coisa vai ter que ser negociada pelo Presidente, di-
aqui na Comissão. A quarta é um dia muito concorrido retamente com os órgãos, eu acho que V.Exa pode-
e dificilmente a gente poderia levar a cabo um convi- ria, ad referendum da nossa Comissão, montar a
dado aqui e poder fazer os nossos debates. E eu, equipe que V.Exa entender, não dependendo toda
como sugestão, deixaria que nas 'terças-feiras a gen- vez de vir aqui a Plenário solicitar licença pra fazer
te pudesse.. trazer a data definida, definitiva, ter- equipe.
ça-feira trazer um, dois ou três convidados e nós esta- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
ríamos dispostos a levar a tarde todinha com esses tro) - Bom, eu tô obtendo aqui a informação da nossa
convidados. , assessoria que essa competência é dada pejo Plená-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- rio. Então, se o Plenário me outorgar essa competên-
tro) - Airton Cascavel. cia, de formar o grupo e de requisitar pessoas pra tra-

O SR.,DEPUTADO AIRTON CASCAVEL- Nes- balhar, é...está em discussão a matéria. Eu quero pri-
sa mesma linha, Sr. Presidente, eu diria uma'proposta meiro definir o seguinte: nós estamos definidos que
que o Deputado Nilson Mourão colocou no começo. na próxima terça-feira faremos então a sessão de au-
Na terça-feira ser de convidados e na quarta é uma diência pública. E na quinta-feira trabalhos internos
reunião de. ~trabalho, apenas interna da Comissão, da Comissão.
onde aí se analisavam documentos de que fôssemos O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - A res-
pedir, porque aí não teria questão de ser aqui numa ponsabilidade de tocar esta Comissão é da Presidên-
sala de Càmissões, poderia ser numa outra, caso as- cia, certo? Se não, daqui a pouco, vamos cada qual fi-
sim fosse. Nas terças é sempre audiência pública, ou car indicando pessoas aqui que às vezes podem não
quarta ou quinta, que seja, é uma reunião de trabalho, estar de acordo com a sua organização. Eu apóio que
porque daí não teria problema de quorum nem de seja ad referendum, quer dizer, ficando a critério da
constranger ninguém. Presidência.

O SR: PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
tro) - O.k. Então, nós temos a sugestão de fazer sem- tra) - Em discussão a proposta do Deputado Max Ro-
pre as audiências públicas no dia de terça-feira. A pro- senmann.
posta do Deputado Robério. Ou na quarta ou na quin- O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Eu
ta, faríamos um~ reunião deliberativa, interna da Co- queria lembrar apenas que a Comissão, a CPI ela tem
missão, onde apreciaríamos requerimentos e faría- uma característica muito própria, muito específica, e
mos o debate da matéria. Então, pra essa semana, no qualquer coisa que não seja feita dentro do que está
entanto, semana próxima agora, essa Presidência estabelecido regimentalmente, ela pode ser alvo de
manteria a idéia de fazer terça-feira já selecionar os inviabilidade a posteriori, até pela parte contrária a
convidados para que pudessem aqui comparecer. Fa- ela, ou pelo empreiteiro que tá lá na Amazônia ou pe-
ríamos audiência com essas pessoas. E na quin- las multinacionais, seja o que for. Então, é de impor-
ta~1eira_de_ manhã_nós apenas-apreciaríamas_intern&. tância-que_tudo_qua.sejatrazida..aquL_
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o SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - (lna
udível.) ...mas que tome a iniciativa.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA 
...que seja trazido aqui, inclusive esses próprios re
querimentos sejam formalizados, escritos, inclusive já
especificando como convidado ou como convocado,
né, e essas decisões não possam ser o alvo... alvos a
posteriori de serem inviabilizados. Então, há que'se
ater ao que está estabelecido no Regimento. Acho
que essa proposição é nobre da parte do Deputado
Max Rosenmann em entender que o Presidente tem
a melhor das intenções e competência para tocar o
andamento, mas nós não podemos deixar de ter a
consideração do Plenário para que possa cumprir o
que regimentalmente está estabelecido. É só um lem
brete a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, o meu... pois não.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ... Só
uma questão. (inaudrvel) quer dizer, já toma toda a ini
ciativa, porque...

(Não identificado) - Traz depois.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ... é
isso o que eu estou dizendo. Traz depois.

O SR. DEPUTADO ROBÉRIO ARAÚJO - Veja
bem....

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ...
porque senão daqui a pouco cada um começa a indi
car pessoas e daqui a pouco vai ter gente ar indican
do, não quero fazer uma afirmativa, mas daqui a pou
co vão estar indicando gente que não vai fazer nada e
vai ficar, né...

O SR. DEPUTADO ROBÉRIO ARAÚJO - Sr.
Presidente, eu gostaria só de esclarecer que, veja
bem, isso é uma prerrogativa de cada Parlamentar eé
submetida à decisão do Plenário. Quando o Parla
mentar coloca a... faz a sua postulação, tem que ser
aprovada pelo Plenário. Quer dizer, o Deputado Fei
jão fez essa proposição, quer dizer, e foi aprovada
aqui no plenário do.. da nossa Comissão. Quer dizer,
eu acho que o Presidente tem também direito de
que... de convocar ou sugerir como qualquer um de
nós aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu quero apenas, Deputado Max Rosenmann....
me· parece que nós estamos confundindo um pouco
as coisas. O que V.Exa. está sugerindo é apoio técni-
co para desenvolvimento do traQalho, é isso? .

(Intervenção inaudível.)

O SR: PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - É diferente de convocação de depoente.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN """7 Olha
ar... nós pedimos... pedimos, aí... I

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Apoio técnico. O que ele está sugerindo é que
eu possa requisitar um funcionário do Incra, ou requi
sitar um funcionário... é diferente. Então, eu faria isso
na qualidade de Presidente, mas depois eu comunico
à Comissão para que ela possa referendar o meu ato
posteriormente para tornar isso...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - É
isso o que eu quis dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - ... que seja de forma transparente.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - E
pode ser a posteriori, é só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não se trata de requerimento de depoente aqui
e se fará sempre com a anuência da maioria da Co
missão.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Eu
sugiro que os nobres pares, o próprio Presidente,
pense também num nome ar relacionado a essa parte
de cartórios, porque nós, por não entendermos a do
cumentação cartorial, nós poderemos chegar em
qualquer local desses aí da Amazônia e de sermos lu
dibriados aí... sermos ludibriados ar com facilidade, já
que não somos competentes nessa... nesse conheci
mento técnico do que é o registro, quais são os trâmi
tes que ele tem que... que correr. Então, sugiro que se
pense também num nome ligado a essa parte de re
gistro de imóveis para que quando a gente tenha de
fazer essas viagens a essas localidades possa levar
como componentes da Comissão um perito... eh...
sob o juramento da lei realmente se prestar a subsidi
ar aquilo que for importante às nossas apurações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O nosso Relator, Deputado Sérgio Carvalho, já
externou sua preocupação com isso e está procuran
do uma assessoria especializada nisso pra depois ser
submetido a essa Comissão. Deputado Sérgio Carva
lho, alguma consideração?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Não, eu, acho que... só agradecer a todos os Parla
mentares aqui, colegas, de que esse primeiro... reu
nião de trabalho nosso está sendo bem produtiva. Já
temos aí ~Iguns nomes para podermos trabalhar e fa
zer o convite e convocar as convocações necessárias
para.a próxima semana. E só lembrar. Sr. Presidente,
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que nós temos jávários nomes para estar aqui em au
diência pública e que eu não sei se só um dia na se
mana que vem nós teremos oportunidade de ouvir to
dos eles, quer di~r, acho que já são mais de 5 pesso,;
as que estarão aqui para que a gente possa ouvir,
né? Então, é o Presidente do Incra, o Procurador do
lncra, a Presidente do Iterpa e o Dr. Paraguaçu. Além
disto, o jornalista Policarpo Júnior e o jornalista Lúcio
Flávio. Então, são seis pessoas, de forma que a gente
teria que se possível aumentar um dia mais para a au
diência e tentarmos ouvir todos os seis na semana
que vem. É a proposta que eu faço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu quero apenas esclarecer, porque nós vota
mos aqui uma proposta do Deputado Airton Casca
vel, que incorporou a seu planejamento. Nós aprova
mos o Presidente do Incra eo Procurador. No entanto,
com uma observação de que só iríamos ouvi-los na
época mais oportuna, um pouco mais à frente. Ou
seja, nós faríamos algumas outras audiências públi
cas. Nós ouviríamos em primeiro lugar os jornalistas,
mas ouviríamos outras pessoas para, mais na frente,
embora já esteja aprovado o requerimento, ouvir o
Presidente do Incra. Essa foi a idéia do que foi aprova
do aqui pelo Plenário pelo Deputado Airton Cascavel.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Então, ficaria na terça-feira o convite, a convocação
de algumas pessoas - que nós vamos decidir se são
duas ou três pessoas -, e iremos antecipar a todos os
Parlamentares, e na semana posterior, na outra se
mana, o restante dos convidados e convocados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O.k. Há também que salientar que o Deputado
Renildo Leal sugeriu a Dra. AlJegretti, do Ministério do
Meio Ambiente. Ele deverá encaminhar requerimento
formal a esta Mesa para ser aprovado. Nada mais ha
vendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos, antes
convocando reunião para o dia 9, terça-feira, às
14:30, com a seguinte pauta: audiência pública. Muito
obrigado.

Ata da 3!! Reunião, realizada em 9 de maio de
2000

Aos nove dias do mês de maio do ano dois mil,
às quinze horas, no Plenário doze do Mexo 11 da Câ
mara dos Deputados, em Brasília-DF reuniram-se os
membros da Comissão Parlamentar de Inquérito des
tinada a investigar a ocupação de terras públicas na
região amazônica sob a presidência do Deputado Lu
ciano Castro. Compareceram os Deputados Airton
Cascavel, Alceste Almeida, Antonio Feijão, Confúcio
Moura,_ EvandrCLMiibomen,.-Gio.vanni Queiroz. Lucia=..

no Castro, Nilson Mourão, Nilson Pinto, Renildo Leal,
Robério Araújo, Sérgio Barros, Sérgio Carvalho e Val
dir Ganzer, titulªre~;_Babá, João Tota,- Jorge Costa, 
Max-Rõsemmann, Osvaldo Reis, Paulo Rocha e Va
nessa Grazziotín, suplentes, e, ainda, o Deputado Ju
quinha. Deixaram de comparecer os Deputados:
Almir Sá, Átila Lins, Josué Bengtson e Luiz Fernando.
Abertura: Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declarou aberta a terceira reunião djLCPL
ATA:-TeRdo em-vistacCdiSfribUíçãõ antecipada de có
pias da Ata da segunda reunião a todos os membros
presentes, o Senhor Presidente indagou da necessi
dade de sua leitura, O Deputado Antonio Feijão solici
tou a dispensa da leitura da Ata que, submetida a vo
tos, foi aprovada sem restrições. Ordem Do Dia: 1)
Depoimento do Sr. Policarpo Júnior, jornalista, na
qualidade de testemunha e como convidados os Srs.
Cândido Paraguaçu Éleres, Professor de Direito Fun
diário, e Lúcio Flávio de Faria Pinto, Jornalista; 2) de
liberação de requerimentos. Feita a chamada do Sr.
Policarpo Cândido para tomar assento à mesa e pres
tar seu depoimento, foi constatada a sua ausência.
Usaram da palavra para tecer considerações sobre a
ausência da referida testemunha os Deputados Renil
do Leal Max Rosemann, Babá, Antonio Feijão, Nilson
Pinto, que reiteraram a convocação do Sr. Policarpo
Cândido para comparecer em nova data a ser agen
dada. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra aos Srs. Cândido Paraguaçu Éleres e Lúcio
Flávio de Faria Pinto para fazerem as suas exposi
ções. Findas as exposições, o Sr. Cândido Paragua
çu Eleres encaminhou, à mesa, documentos referen
tes ao Instituto de Terras do Pará. Usaram da palavra
para interpelar os convidados os Deputados Max Ro
semann, Antonio Feijão e Sérgio Barros. Tendo inici
ado a Ordem do Dia do Plenário, o Senhor Presidente
encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minu
tos, agradecendo a presença de todos e convocando
nova Reunião para o dia 11 de maio, às dez horas. O
inteiro teor da reunião foi gravado e as notas taquigrá
ficas após decodificadas farão parte integrante desta
Ata. E, para constar, eu, Erles Janner Costa Gorini,
Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - (Início não gravado.)... número regimental, de
claro abertos os trabalhos da terceira reunião desta
Comissão. Tendo em vista a distribuição de cópias da
ata da segunda reunião a todos os membros presen-

.tes,Jndago_sobre_a necessidads_da_sua leitura__
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o SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
.- P-residente, peço a dispensa da -Ieitu-ra, pelo motivo
exposto por V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Está dispensada a leitura. A ata está em discus
são. (Pausa.) Não havendo quem queira discuti-Ia,
passamos à votação. Os Srs. Deputados que apro-

_...v~r1l permaneçam--como·está-; (Pausa.) Táaprovado.
Essa reunião foi convocada para ouvirmos, como tes
temunha, o Sr. Policarpo Júnior, jornalista, e, como
convidados, os Srs. Cândido Paraguassú Éleres e Sr.
Lúcio Flávio de Faria Pinto; e também para aprecia
ção de alguns requerimentos. Essa Presidência pro
põe que estabeleçamos alguns critérios a serem ado
tados na reunião: primeiro, tomarmos o depoimento
da testemunha; segundo, os debates com os Srs. De
putados; terceiro, ouvirmos os convidados, dando um
prazo de vinte minutos para que cada um desses faça
suas considerações sobre a matéria; quarto, debate
com os Srs. Deputados e quinto, apreciação dos re
querimentos. Para dar início, eu gostaria apenas de
ressaltar que o eminente Relator, Deputado Sérgio
Carvalho, apresentou aos Srs. Deputados membros
da Comissão o roteiro das atividades, que já tinham
sido discutidas na sessão anterior. E, aí, já prevê as
audiências públicas com data marcada no Estado do
Pará, no Estado do Amazonas e no Estado de Rorai
ma, já para o mês, final do mês de maio, início de ju
nho. A primeira será no Estado do Pará. E aqui tá uma
série de sugestões e eu gostaria que os Srs. Deputa
dos depois pudessem examinar. Na próxima quin
ta-feira, se quiser encaminhar alguma sugestão ao
Relator sobre isso aqui... Será distribuído também
uma outra agenda complementar sobre os próximos
convidados ou convocados para prestarem depoi
mento. Então, V. Exas. já saberão antecipadamente,
até o dia 12 do 6, o que a Comissão pretende fazer. A
partir daí, poderemos incluir novos convidados na
agenda. Bom, eu convido a sentar à mesa o Sr. Poli
carpo Júnior. Sr. Jornalista Policarpo Júnior, eu o con
vido a tomar assento na mesa. (Pausa.) O Sr. Jorna
lista Policarpo Júnior não se faz presente e nem justi
ficou a sua ausência nessa Comissão. Eu alerto os
Srs. Deputados que o Jornalista Policarpo Júnior foi
intimado pela Comissão na qualidade de testemu
nha-depoente. Portanto, se veria obrigado a aqui
comparecer ou, pelo menos, justificar a sua ausência,
pedindo que marcasse uma nova data. Não o fez. A
Comissão e essa Presidência têm duas alternativas:
ou marca uma nova data e o convida novamente, na
qualidade de testemunha, ou solicita apoio da Polfcia

Federal pra trazê-to. Como partiu, como partiu dos
Srs. Deputados e do eminente Relator a proposta
para trazê-lo na qualidade de testemunha, eu gosta
ria de ouvir os membros da Comissão, especialmente
no procedimento a ser adotado nesse caso. Pois não,
Deputado.

O S~.PI;P-UTADO-RENlbOO-I;;EAL - -Sr.Presl=
denta,--Sr. -Relator, ficou muito claro, o Regimento dei
xa bem claro, que ele foi convocado. E, sendo assim
convocado, acho que nós temos que usar o termo reM
gimental, mas poderíamos aqui abrir uma, uma nova
convocação pra ele, a ser também convocado. E, se
não comparecer, Sr. Presidente, usar do Regimento,
como manda, porque o senhor está sendo extrema
mente benevolente em dar uma outra oportunidade
para que o Sr. Policarpo Júnior possa vir e prestar o
esclarecimento a essa CPI e à Nação brasileira, na
qualidade de testemunha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Renildo, eu quero lembrar inclusive
que essa Comissão... Aqui tá feito o registro inclusive
do comunicado que foi feito a ele, via os Correios.
Então, ele contactou pelo telefone, por duas vezes,
com o Relator. E hoje já contactou, dizendo que não
viria. Quer dizer, ele sabia do horário, do momento, e
disse que não viria. Então, eu quero, eu quero tomar
essa decisão em conjunto com a Comissão. Eu faria
uma nova convocação pra ele na próxima quinta-feira
agora, depois de amanhã, pedindo que ele venha de
por na quinta-feira. E, se caso ele não confirme, eu to
maria outras providências sobre essa questão. Pois
não.

O SR. DEPUTADO NILSON PINTO - Sr. Presi
dente, pela ordem. V.Exa. comunica que o jornalista
Policarpo Júnior informou hoje que não viria. Ao infor
mar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Informou o Relator.

O SR. DEPUTADO NILSON PINTO.-,Ao Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - Telefonou ao Relator.
O SR. DEPUTADO NILSON PINTO - Ao telefo

nar ao Relator, para informar que não viria, ele justifi
cou a sua ausência?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Não.
Ojornalista Policarpo Júnior, há trinta minutos atrás, ele
entrou em contato com meu gabinete e disse que esta
va impossibilidade, impossibilitado de estar aqui pre
sente agora para fazer os esclarecimentos que a CPI
deseja, por problemas internos de trabalho dentro do
jornal.·E eu disse pra ele que ele não deveria ligar pra
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mim e, sim, fazer uma comunicação por escrito à CPI, aí, sim, eu acho que teríamos motivo pra convocá-lo
se ele, é, desse fato que ele não poderia vir. E ele disse por, através de polícia.
que a direção do jornal iria tomar todas as providências O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
cabíveis para esse caso aí e ficou desse jeito aí. Mas tro) - Pois não, Deputado, Deputado Feijão
faz trinta minutos que ele ligou. O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- Presidente, eu também concordo com as colocações
tro) - Pois não, Deputado Max Rosenmann. do Deputado Babá de que a gente deveria, inclusive

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr. regimentalmente, fazer chegar até as mãos dele a
Presidente, eu acho que ficou muito claro, pela expli- convocação, tá, e, a partir daí, fazer... porque a infor-
cação tanto da Presidência como do Relator, que o mação que eu tenho é que foi uma outra pessoa que
jornalista Policarpo está bastante ciente da convoca- recebeu, deu o recibado, que juridicamente não tem
ção pela qual ele foi alvo e, ao mesmo tempo, ele está validade. Então, pedi, como é na condição de depoen-
provavelmente muito bem-orientado, até pela empre- te, vai um agente da Polícia Federal, chega até ele e
sa pela qual ele é funcionário. É uma empresa que pega realmente das mãos dele o ciente de que ele re-
deve ter todo o tipo de assessoria necessária para cebeu a demanda da CPI.
que ele tome essa decisão, e pela qual ele está-se ba- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
seando e se orientando conforme nos foi dito. Na mi- tro) - Deputado Nilson.
nha visão, eu quero dar meu parecer aqui, minha opi- O SR. DEPUTADO NILSON PINTO - É, na
nião modesta. Eu acho que, na próxima vez, ele não mesma linha, Sr. Presidente, acredito que o melhor
deveria, não deveria ser dado uma nova oportunida- procedimento, no caso, é fazer uma nova convoca-
de, na quinta-feira, a nível de uma simples convoca- ção, que faça, de fato, que chegue efetivamente às
ção. Acho que nós temos que fazer valer a vinda dele mãos do jornalista, para que, então, possamos cum-
de acordo com aquilo que as prerrogativas que essa prir os ritos legais, se for necessário.
Comissão tem. Eu acho que nós deveríamos convo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
cá-lo através da Polícia, através do órgão necessário, tro) _ Eu gostaria apenas, pra ser bastante transpa-
pra que ele venha aqui, porque senão nós desmorali- rente nessa questão, que o jornalista por duas vezes
zamos a nossa Comissão. Grande parte dos assun- anteriormente já teria falado com o Relator, e dito ao
tos que foram colocados foi em função do sensacio- Relator que não gostaria de vim depor na Comissão.
nalismo comque ele colocou a notícia na revista Veja, E teria feito essas afirmações por duas vezes. O Rela-
e ele vai ter que sustentar aqui, sob juramento, aquilo

tor me comunicou. No entanto, tinha aprovado aqui
que aconteceu, aquilo que ele escreveu. De forma um requerimento, ele na qualidade de testemunha. E
que essa é minha posição. Eu acho que ele deve ser foi dado a ele esse conhecimento. E tentamos falar _
convocado na fqrma regimental, pra quem não quer inclusive, eu por telefone _ ele falou, disse que tava
se apresentar. ocupado, com o Relator. E depois, ao passar, depois,

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente. Sr. tentamos ligar quinze minutos depois, como ele pe-
Presidente. diu, ele já não atendeu mais, o telefone tava fora de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- área. Então, as iniciativas da Comissão, ela terri. Eu tô
tro) - Pois não. aqui, na qualidade de Presidente, cumprindo éxata-

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, eu, mente o que têm determinado os Srs. Deputados, ou
a impressão, nós estamos iniciando uma CPI, tá no seja, é pedido que se faça a convocação do jorn~listaJ
início do debate, acJ10 que o jornalista pode ter com- e assim nós tamos fazendo. Então, eu submeto à Co-
preendido maio copvite, mas telefonou pra, pra, pra, missão o seguinte: eu vou convidá-lo novamente, na
pro Relator. Pode não ter feito a forma legal, certo, qualidade de testemunha, para a próxima quin-
mas eu creio que ainda não é momento de se fazer ta-feira, dia 11, para estar em plenário às' 10h30min
con~ocação policial desse, esse jornalista, certo? da manhã. Os Srs. Deputados estão de acordo? Quin-
AcM que nós tamos no início do trabalho, se fosse ta-feira, agora, às 10h30min da manhã. (Pausa.)
car~~terizado claramente já uma incidência, ele se OSR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - A mi-
não~ivesse nem minimamente... Pelo menos ele tele- nha sugestão eu ratifico. A minha posição é que eu
fonou ao Relator, certo, pelo menos d~u satisfação, acho que já deveria ser convocado oficialmente, e se
hoje, de que não poderia vir. Então, eu acho que a meu voto # (inal:laível), minha posição forperdedora,
gente.tem.que.convDcá-lo..outravez e, caso.p.ersista, __._. eu concordo até com que a.prirn~ira[eunjão... Dou.até
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uma certa razão àqueles Parlamentares que estão...
Bom acho que tá coisa. Há companheiros que estão
propondo de uma forma mais tranqüila, mas eu acho
que ele não foi convidado, ele foi convocado. Isso foi
votado aqui no plenário. Quer dizer, tá muito claro
isso. E esse moço, ele, ele tem o hábito, pelo que eu li
aqui nas informações pelo qual eu estudei, de fazer o
que ele bem entende. A CPI do Pará, eu tive a oportu
nidade de receber o material da CPI do Pará, onde eu
li atentamente o relatório final do Deputado Cláudio
Almeida, do PP,S do Estado do Pará, e a conclusão
da CPI, que praticamente foi feita exclusivamente pe
las afirmativas do Deputado Policarpo, do Jornalista
Policarpo, eu posso ler pra vocês, que são cinco li
nhas. Foi, foi dito o seguinte: "Foi verificada a inexis
tência de trabalho escravo, ameaça... inexistência de
ameaça de expulsão da comunidade ribeirinha rema
nescente, inexistência de pistolagem, assassinato
com ocultação de cadáver na área de terra sob posse
da empresa Rondon Projetos Ecológicos Indústria e
Comércio e Navegação do Xingu. Não ficou compro
vada a utilização das bases da empresa na área para
fins de narcotráfico, aliciamento e treinamento da co
munidade indígena para formação de milícia privada
na mesma área." E a conclusão final sobre a questão
da grilagem, ficou muito claro aqui pelo relatório que
o, o, a CPI do Pará aguarda, aguarda que, que,
aguarda: "Os resultados devem ser apurados minuci
osa e com o devido rigor técnico pelo Poder Judiciá
rio." A questão do domínio. Então, ele escreveu o que
ele quis, criou um clima nacional. Ele e tem que vim
aqui responder, sob juramento, aquilo que ele colo
cou. Eu acho que essa é minha posição. Eu acho que
é uma questão de responsabilidade. Tá na hora de
todo o mundo nesse País assumir responsabilidade
por aquilo que faz. Eu ratifico...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lucil!flEYCas
tro) - Pois não, Deputado Max Rosenl)láiÍn. Então,
quanto à convocação dele...

O SR. DEPUTADO MAXlWSENMANN - Eu
rat,ifico, e posso, e pos~ser perdedor. Que a Comis
sflo tá tendo a prime'rá reunião...

O SR. PR IDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - A conv. ação...

O • DEPUTADO MAX ROSENMANN - ... eu
não q ero que prevaleça necessariamente o meu
ponto de vista. Mas eu acho que tá na hora de ele ser
~nvocado e vir aqui se apresentar.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Castro)
- Veja bem, eu quero esclarecer que ele está sendo
convocad~ na qualidade de testemunha, isso, essa

questão já é pacífica. O que nós estamos aqui discutin
do é se faríamos isso na próxima quinta-feira, agora, e
qual à instrumento que se utilizaria. Ou seja, nós va
mos pedir apoio para a citação dele da Polícia Federal,
não vamos pedir - é esse o instrumento -, ou vamos
simplesmente mandar mais um convite formal a ele
para que ele aqui compareça. Então, o que me pare
ceu é que maioria da Comissão teria sugerido que se
mande mais um convite formal a ele para, na qualida
de de testemunha, comparecer à quinta-feira, às 10 e
meia da manhã. E se faria, faríamos isso na próxima
quinta-feira. Pois não, Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, de qualquer maneira, é, há um grande in
teresse no depoimento do jornalista, em se tratando
que uma CPI já dissecou boa parte de suas informa
ções, aqui lidas pelo nobre Deputado Max Rosen
mann. A minha questão de ordem para análise dessa
Comissão é que se nós não, se nós não poderíamos
fazer isso para terça-feira, porque muitos destes Par
lamentares já tinham recebido a agenda desta Co
missão que seriam trabalhos internos na quinta, mui
tos vão viajar para suas bases, né, e eu, pessoalmen
te, vou viajar numa Comissão do Calha Norte cedo,
da quinta-feira. E eu pediria máxima vênia dos cole
gas se pudéssemos marcar, do mesmo processo que
V.Exa. colocou, mas pra próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu só queria lembrar, Deputado, que, na próxi
ma terça-feira, nós já tínhamos agendado a Dra. Dul
ce Nazaré Leonci, do Instituto de Estudos de Terras
do Pará, Dr. Carlos Xavi~r, também do Pará, e Supe
rintendente do Incra do Pará. Os três estavam convi
dados e já acertados para a próxima terça-feira. No
entanto, se a Comissão assim achar, eu marco para
terça-feirae desmarco um desses e marco o jornalis
ta. A decisão é da maioria. Bom, então, vamos colo
car. Quem... Os Srs. Deputados que preferem a con
vocação dele na próxima terça-feira? Estão acordo?
o.k. Então, nós vamos remanejar um desses convida
dos da terça-feira e vamos convidar o jornalista Poli
carpo Júnior para a próxima terça-feira, às 14h30min,
dia 16.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente, eu gostaria de colaborar e pedi para Se
cretária fazer uma cópia dessa CPI do Pará que foi fei
ta pelos Deputados Estaduais e vou deixar à disposi
ção da Mesa, se a Mesa entender que deva distribuir,
pra que todos possam saber como é que aconteceu
essa CPI especificamente no Pará, do qual foi alvo o,
o, as denúncias feitas pelo Policarpo.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- .
tro) - Pois não. Eu convido agora os Srs. Cândido Pa
raguaçu e o Dr. Lúcio Flávio de Farias Pinto a tomar
assento na mesa. (Pausa.) Nós vamos ouvir os dois
expositores seguidamente, para depois, então, abrir a
palavra aos Srs. Parlamentares, porque, senão... Nós
temos hora marcada com a Ordem do Dia e nós não
queremos perder a oportunidade de ouvir os dois ex
positores. Então, vamos ouvir os dois expositores e
depois abrir o debate. Concedo a palavra ao Sr. Cân
dido Paraguaçu, por até vinte minutos, para que o se-
nhor possa fazer a sua exposição. .

O SR. CÂNDIDO PARAGUAÇU ÉLERES - Se
nhores, boa tarde. Eu, inicialmente, queria retificar: eu
não sou jornalista. E na... no ato está jornalista, ~~
sou professor de Direito Agrário, de Direito Fundiário,
aliás, e sou Defensor Público e sou Agrimensor. De
modo que eu não sou, quero corrigir logo esse dado.
Há uma correção do meu nome também, que é Éle
res. É uma mera economia de um "esse". Eu gostaria
de tratar dessa matéria, inicialmente, tentando conce
ituá-Ia do ponto de vista da ocupação irregular, comu
mente chamada de grilagem, pra mostrar que há um
desvio de conduta na história nacional, em que a gri
lagem começa a partir do Tratado de Tordesilhas. Ou
seja, a tradição de não cumprir pactos é uma tradição
que nós herdamos dos portugueses. O deslocamento
do, do Tratado de Tordesilhas resulta num aumento
de 268% do território nacional. A grande pergunta que
se faz é que, para quem ficou essa terra, quem se
apossou desta terra, quando, cinco séculos depois,
nós constatamos que menos de 1% da população
brasileira detém mais de 48% da terra brasileira? Fa
talmente, a legislação que rege essa matéria não é
justa, não é moral, não é ética, neste País. O mapa
que está apresentado aí tem uma imprecisão carto
gráfica, o que, por si só, mostra aquilo que foi sempre
a história do Brasil, ou seja, o Brasil sempre tratou de
dados analrticos, o dado do cartório, que nunca é o
dado real do, do: da geografia. Neste, neste trecho
aqui então nós verificamos que cinco, seis podem ser
as posições do tratado. (Aponta para transparência.)
Ou seja, o meridiano pode assumir cinco posições.
Entre a última e primeira, esta posição pode ter uma
diferença de 800 quilômetros. Ou seja, uma grande
faixa territorial do Brasil estaria ou não com os espa
nhóis. A segunda, por favor. A segunda é mais com
plexa, porque este mapa é uma fraude iniciada pelo
Governo português, pelo reinado de por, de Portugal,
em que o Tratado, a Linha de Tordesilhas está deslo
cada._Qu seja,_todos._nós.-aprendemos.-na-escola.-que

Tordesilhas vai de Belém à Laguna. Laguna, se os
senhores observarem, está, mais ou menos, naquele
trecho ali. (Aponta para o mapa.) Aqui é Laguna,
aproximadamente nesse trecho, aonde passa essa li
nha. Os portugueses falsificaram a cartografia em
que o Tratado de Tordesilhas passaria envolvendo
até a grande curva do Paraná. Ou seja, nós fomos
educados para acei, aceitarmos a grilhagem. Não é
muito incomum que nós vejamos a grilagem no
dia-a-dia do Brasil e que nós aceitemos isso como um
fato consumado. Talvez dentro dessa tradição - mui
to obrigado -, talvez dentro dessa tradição, o maior
grileiro do País seja a União Federal. Ela é a maior
apossadora de terras. Eo apossamento das terras fe
ita pela União Federal contrariou o princípio federati
vo, porque o art. 64 da Constituição Federal de 1891
não dava terras à União Federal. A União só teria di
reito às terras necessárias à fronteira, uma faixa de
dez quilômetros - significavam 66 quilômetros, hoje
são 150 -, uma faixa de terras necessária à proteção
das ferrovias - não havia rodovia - e as áreas neces
sárias às instalações militares e uma área de 14 mil e
400 quilômetros quadrados, no Planalto Central, que
hoje é Brasília. Pois bem, aos poucos, a União Fede
ral começou a assacar contra as terras dos Estados.
A primeiro ass, o primeiro assaque se dá no Acre. E o
Amazonas protestou numa ação judicial que ainda
hoje tramita na lenta Justiça brasileira, no Supremo
Tribunal Federal. Segundo, nos anos 30, 40, a União
assaca contra os Estados e tira-lhes pedaços de terra
sem lhes indenizar, criando os territórios federais.
Mas talvez a mais clamorosa, a mais estúpida das gri
lagens feitas, foi o Decreto 1164 e o Decreto 1473, de
1976, que retirou qu'ase a metade do território do
Estado do Pará. Por favor. Este é o quadro criado
pela União Federal. (Aponta para a transparência.)
Este é o quadro que, em 1971 , começa a se implantar
na região. Ele não está só. De um lado, nós temos o
Decreto 1164 e o Decreto 1473, de 1976. A questão
maior não é só a inconstitucionalidade, a ilegitimidade
e até a postura aética do Governo Federal em róubar
as terras dos Estados - e o que mais padeceu foi o
Estado do Pará -, mas é a forma como isso foi feito. O
atual Governo do Estado do Pará reclamou essas ter
ras para o Presidente Fernando Henrique Carposo; e,
em 1995, foi criado um grupo de terra, chamado
GT-Pará, do qual eu participei e do qual era Secretá
rio de Meio Ambiente, presente, o Dr. Nilson Oliveira.
E é por isso que esses estudos estão feitos, porque,
na verdade, nesta ocasião - um parênteses, Sr. Pre
sidente -, eu preparava uma tese de mestrado sobre
.sistema_sesmada~_.preocupadCLco.1TL..8.-q.uestão-do
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grande latifúndio, e foi o Deputado Nílson e outros
companheiros quem observaram que esta era uma
matéria inédita, não se havia estudado isso. E passei,
então, a sistematizar essa análise e verificar que esta
intervenção territorial fundiária, que é um livro que
cheguei com o boneco pronto até esse detalhe, mas
que não pode ser impresso, porque não há recursos,
que nos mostra a seguinte ordem: primeiro, as frontei
ras nos levam 79 mil, 456 quilômetros quadrados 
vou falar em percentuais -; as fronteiras levam 6,34
do Pará; as terras indígenas levam 28, 22,8%; as uni
dades de conservação da natureza, 6,13; os terrenos
de Marinha_levam menos de 1%; o Decreto-Lei 1164
e 1473 nos levaram 717 mil, 380 quilômetros quadra
dos, ou seja, 57,24%, mais da metade; as Forças
Armadas, com 5,58%, e área real remanescente foi
de 29,13%. Desta Comissão, deste grupo de estudos,
resultou que as terras retornariam ao Estado. E foi só
então que se traçou um perfil, e o perfil é essa, esse
quadro patológico do Estado do Pará: as faixas bran
cas representam aonde o Estado pode atuar. (Aponta
para a transparência.) Mas isso representa uma
questão mais complexa, porque, nos Municípios da
área da Transamazônica ou das outras estradas, o
Estado do Pará não pode dar terra para os Prefeitos.
Mas é lá que o Estado mantém o Juiz, é lá, o Estado
do Pará que tem que manter o colégio, o hospital etc..
Mais ainda, por culpa da União Federal em provocar
aquela situação de Eldorado do Carajás, é o próprio
Estado do Pará quem tem que mandar a sua Polícia
matar os sem-terras há quatro anos atrás, no mês de
abril. Aquela área não era a área de jurisdição do
Estado do Pará. Aquela titulação não era do Estado,
do Governo do Pará, era uma área de, de titulação fe
deral. Esses decretos foram revogados em 1987,e as
terras não retornar,am ainda e não estão retornando.
E não há mecanismo de retorno, há uma burocracia
muito grande. Acontece que a própria arrecadação
das terras em si é fraudulenta. Eu peço a seguinte,
por favor. (Projeção/de transparência.) Esta é a Vale
do Rio Doce, 418 e 12 mil hectares de terra, arrecada
dos num tapa, num processo espúrio do decreto, ele
permitia que fossem arrecadadas as áreas de duzen
tos quilômetros, sempre a cada margem das estradas
construídas e projetadas. Portanto, bastava que um

" burocrata qualquer em Brasília, ou em qualquer parte
do Brasil, do Governo Federal, riscasse no mapa que
o Pará perdia cem quilômetros pra cada margem.
Quer dizer, essa é uma macrogrilagem oficial. O Go
verno Federal é o maior grileiro que tem nas terras da
Amazônia. Ele é o maior apossador de terras, das
quais ele não as usa. Pior, elas estão em situação ir-

regular. Nenhuma formalidade jurídica foi completada
na arrecadação dessas terras. E foi com base nisso
que, no ano passado, eu, analisando a situação da
Vale do Rio Doce, verifiquei que era uma situação es
púria, era uma situação ilegal, era uma situação ilegí
tima. E, depois de analisar jurídica e tecnicamente,
constatei mais uma coisa pior: que no primeiro decre
to, na criação da BR-158, que é esta aqui~ a faixa dos
cem quilômetros não alcançou toda a Serra dos Cara
jás, só alcançou 60%, área que a Vale ainda não to
cou até o momento. Então, o Governo Federal pegou
uma estrada estadual, PA-279, e federalizou simples
mente no màpa,:puxoú-cem quilômetros e criou est~i

área, envolveu toda a área. Parece anedota, mas é
exatamente isso o que aconteceu. E fói assim que
nós perdemos toda a área do Carajás. E, portanto,
como a autoridade governamental- e lamento dizer
-, como a própria representação federal do nosso
Estado nesta Casa não se mexeu, este cidadão se
mexeu e ajuizei, no ano passado, uma ação popu
lar, pedindo o retorno de 412 mil hectares de terra e
aproximadamente 90 milhões de dólares, porque
eles nos devem imposto, porque, se exploram ter
ras do nosso Estado, e se essa terra é nossa, esse
dinheiro é nosso, o imposto é do povo.'Trago à cola
ção esse documento. Como decorrênéia do Decre
to 1164, a sua revogação, e como decorrência do
Grupo GT-Pará, este é o primeiro retrato que se tem
da questão da intervenção territorial fundiária. Feito
pelos técnicos da CPRM, ele traz uma imagem
completa de todo o quadro da intervenção, com to
dos os mapas e os percentuais. Trago à colação
desta comissão também, Sr. Presidente. Me permi
tam falar especificamente de fraudes fundiárias no
Pará, casos, casos diminutos, casos pequenos, s6
para lembrar. A-famosa Gleba Eico. A Gleba Eico é
uma área de 350 mil hectares, 107 lotes. Ela foi re
querida ao Governo do Estado nos anos 60, mas
ela não foi demarcada, os lotes não eram demarca
dos. Em 1970, o Bradesco verificou',' pelo Projeto
Radam, uma cartografia mais atualizada, que entre
a estrada e a margem do rio havia mais terra do que
a soma dos lados dos lotes que haviam sido medi
dos e vendidos pelo Estado. Então, sobrava terra
ali. E, como o Estado não tinha um cadastro fundiá
rio, então o Bradesco requereu, através de uma em
presa chamada Capra; requereu aproximadamente
107, é, 104 mil hectares. E nesse, nesse, nesse mo
mento, o Estado superpõe títulos em cima de títu
los, pela sua imprecisão cartográfica e porque os lo
tes efetivamente não fora-m trabalhados no campo.
E eu denomino isso de um estelionato fundiário' que
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o Estado praticou, quer dizer, o Estado não tinha,
sabia das suas terras, não tinha certeza das suas
terras e, apesar disso, ali titulou. O mais irônico de
tudo é que dois desses lotes, dois ou três lotes des
ses pertencem ao fundador dessa empresa, Ciro
Dorningues. E, numa demanda judicial contra o
Basa, no ano passado, uma Juíza sentenciou o
Basa a pagar 80 bilhões de reais por uma área cuja
imprecisão tOlílográfica e cartográfica é evidente.
Ninguém sabe onde está a área. Ninguém sabe
onde está a área... O caso "Conceição do Aurá". O
terreno "Conceição do·Aurá" e·uni terreno que dísta·
do Palácio Lauro Sodré, em linha reta e por estrada,
dista respectivamente doze quilômetros ou vinte qui
lômetros. Quer dizer, se sair do Palácio Lauro Sodré,
que era a sede do Governo, e chegar até o terreno,
você gasta vinte quilômetros. Esse terreno foi desa
propriado por 8 bilhões de cruzeiros, na época. O re
gistro do cartório dizia que ele tinha 1.089 hectares.
Depois, o cártorário resolveu dobrar isso e dobrou
pra 2.178 hectares. E essa desapropriação foi objeto
de uma ação popular e, nesse momento, eu fui con
vidado pelo Governador do Estado pra fazer uma pe
rícia;para analisar esta questão. E sem ir ao campo,
apenas sobrevoando, mas manuseando a cartogra
fia da região, cheguei à cOflclusão de que o terreno
teria, no máximo, 104 hectares. Temos 1.089, temos
2.178 e temos 2 mil, e temos' 104 hectares. Mas, em
seguida, a Companhia de Saneamento do Pará, a
Corsan, teve que demarcar suas terras judicialmen
te, e eu fui o perito indicado. E medi a terra. E nesse
momento eu envolvi a área da Conceição do Aurá,
com 21,13 h~ctares, ou seja, 0,97%. Não tinha 1%
da área que foi desapropriada! Mas isso não está
longe, isso está a doze quilômetros,. em linha reta,
está a vinte quilômetros, indo por estrada, pra che
gar até lá. Três advogados na chefia do Governo, na
quela altura o Governador, o Presidente do banco, o
Procurador-Geral do Estado, os consultores jurídicos,
mais de dez téc!1icos e ninguém viu isso, porque a re
alidade era a realidade cartorária, não era a realidade
matemática, essa não interessava. Gleba Cidapar.
Em números redondos, esta gleba tem quatorze lé
guas quadradas, o que perfaz um total de aproxima
damente 60 mil, 984 hectares. Quando esta gleba foi
pedida, ela foi ajuizada uma ação trabalhista e, quan
do ela foi arrestada, a sua inicial já não tinha 60 mil
hectares, tinha 100 mil hectares. Em seguida, esta
área é demarcada e ela alcança 387 mil hectares.
Num dia 31 de dezembro, num dia 31 de dezembro,
um Juiz muito trabalhador sentenciou cinco proces
sos..e aumentouaquilo.que_tinha60.miLhectares.para

387 mil hectares. Mas, algum tempo depois, esta gle
ba foi desapropriada pelo Incra, com 419 mil hecta
res. Um aumento de 587%. Eu não sei em que posi
ção está isso, mas o Governo do Estado interviu no
processo, requereu reexame de sentença e a Repú~ 
blica também fez o mesmo. Mas ainda houve um ou
tro fato: esta gleba teve facilidade para penetrar numa
reserva indígena - e eu vou deixar esse texto aqui _,
quando dois Ministros baixaram duas portarias distin
tas, fazendo com que uma terra indígena fosse secci
onada para ql,le ~ rese(Vª pudesse..passar:.erltre-elas.

·Um caso muito curioso se deu no Rio Mojú, onde eu
fui perito numa ação, em que aparece um fato históri
co muito, muito estranho no Pará, no momento: a Ca
pitania do Grão Pará titulou cerca de dois mil, duas
mil, quinhentos... 2.158 sesmarias. A nossa intitula
ção era feita diretamente de Lisboa, não ia ao Rio de
Janeiro. E a Capitania do Grão Pará envolvia o Piauí
e o Maranhão. Então é muito comum pegar um título
de sesmaria lá no Maranhão ou no Piauí e localizá-lo
num rio do Pará, porque o dono da terra, o efetivo
dono, está lá, ele não vem brigar com alguém aqui. A
questão é se tem um pedaço de terra folgado aqui. Se
tem sobrando um pedaço de terra, chama-se título
voador. Vem, planta e, aí, se faz a grilagem completa,
evidentemente, com o cartório. Não há grilagem feita
sem cartório. Eu fui perito nessa, nesta, nesta ques
tão, mas, aí, ocorreu o seguinte: o sujeito grilou a ter
ra, o outro grileiro descobriu que havia sido grilada e,
como viu que era grilo, grilou em cima dele e um ter
ceiro grupo verificou que esta terra como não tinha
propriedade efetiva entrou e requereu do Iterpa. Aí,
gerou uma ação judicial e o Iterpa ganhou essa ques
tão e a terra voltou ao Poder Público e ele, efetiva
mente, vendeu. Essa história passou, porque era mu
ito curiosa. Eu fui ao Maranhão, fui ao Piauí pra pes
quisar os registros do Maranhão e do Piauí, mas no
dia em que eu assumi a Diretoria Técnica do Iterpa,
em 1995, curiosamente, o primeiro ato que eu, que
eu, o primeiro, primeiro, o primeiro processo que eu
analisei era de uma pessoa que havia requerido esta
terra como RPPN, ou seja, Reserva Particular do Pa
trimônio Natural, que havia sido autorizada pelo Iba
ma, uma Portaria 27568, de 93, em cima da terra gri
lada. Ou seja, aquilo que o juiz já havi~dito que não ti
nha valor, ainda, sim, o Ibama disse que tem valor, faz
uma RPPN de aproximadamente mil hectare, e esta
pessoa tava feliz, vendendo a terra aqui, em Brasília,
porque o Ibama havia reconhecido. Talvez, a história
mais estranha de grilagem no Pará - todos conhe
cem, sem dúvida - é o que eu chamo de "O homem
invisí'leLde vinte_milhões de_hectares~._É_aquele que
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começa numa, numa, numa reconstituição, numa res
tauração de autos, e, aí, aparecem aproximadamen
te 2.700 páginas, depois se descobre que a pessoa
que havia comprado essa terra não existe. Lúcio Flá
vio Pinto, que vai falar, aqui, em seguida, poderia falar
a respeito disso, ele escreveu bastante, o texto está
aqui à disposição dos senhores com dados. E neste
caso aqui é preciso deixar bem claro que o Estado só
soube destes dados com todos os seus detalhes, por
que o Presidente do Iterpa, Ronaldo Barata, e o seu
Diretor Jurídico, Carlos Lamarão, tiveram a coragem
de pedir um inquérito policial, que levou até um certo
momento. A partir daí a burocracia nacional parou. Eu
sugiro, Sr. Presidente, inclusive, o Dr. Ronaldo, o Dr.
Carlos Lamarão parece que não pôde vir, mas eu su
geriria a essa, a essa Mesa que o Dr. Ronaldo Barata
pudesse ser uma das pessoas a ser, a falar nesta,
nesta, nesta CPI. Não mais importante, mas talvez o
mais estúpido dos casos é, sem dúvida, o caso Cecí
Iio Almeida, porque o Engenheiro Cecmo procurou o
Iterpa. E o Iterpa explicou... Em várias reuniões que
nós tivermos, nós explicamos pra ele que esta ter,
aquela terra não era titulável. Eu chamava a atenção
do Engenheiro Cecmo Almeida, até por uma circuns
tância especial: poucas pessoas no Pará mesmo sa
bem que o Município de Altamira só tem dois afora
mentos. O Estado do Pará só expediu em Altamira
dois aforamentos. Portanto, a área aforada de um dos
maiores, do maior Município do mundo é apenas de
7.200 hectares. Dois títulos de 3.600. E, no entanto,
nós temos lido escrituras de 500 mil hectares, um mi
lhão de hectares etc. etc, até que este título vem,
essa compra de Cecílio Almeida vem pra cá. Depois
de contactado com o Iterpa e de advertido de que a
terra não era propriedade, o Sr. Cecmo, apesar disso,
compra a terra. E nesse momento ele me procura, pra
azar meu, ele me procura, sabendo se po, se haveria
uma solução. Eu disse: "Para o senhor, ,não;-para o
Estado, pode haver." "Qual é o seu projeto?" Ele dis
se: "Eu quero fazer uma reser.váflorestal, ao qual eu
darei o nome da minha ae." Nome de mãe a gente
respeita, me parec eu perguntei se ele estava dis
posto a pagar, a astar 5 milhões de dólares num pro
jeto. Ele conc rdou. Elevei pra dez, daqui a pouco, e
chegamos a quinze. E ele concordava em aplicar 15
milhõe~de dólares, dinheiro que o Estado não tem
pra fazer um projeto ambiental dessa natureza.
~tão, eu escrevi para o Presidente da Iterpa, num
C1õcumento, que não é um documento interno, porque
ele tem protocolo, foi protocolado. E eu digo que foi
meu azar, porque a imprensa noticiou de que ele es
tava negociando com um dos Diretores do Iterpa. Na

verdade, há um processo regular dentro do Iterpa, no
qual eu exponho toda a situação e coloco esta posi
ção: "Considero que o Estado pode analisara propos
ta: primeiro, decretação de imunidade e conservação
da natureza estadual, a qual seria dada em conces
são de uso, comodato, aforamento, outras formas de
contrato, portanto, sem qualquer relação dominial
concessionária - quem assumisse essa reserva ja
mais seria proprietário, e nem poderia sê-lo pela lei -,
mediante prévia licitação e com garantia de posse, de
títulos públicos, permissão de exploração não preda
tória dos recursos naturais.. ," Todas as condições es
tão aqui. "Permissibilidade de inclusão do Projeto dos
Programas Florestais Internacionàis, excetos nos de
pagamento da' dívida pública, dívida externa, desta
cando~se o projeto do chamado Seqüestro do Carbo
no, que é uma fonte de recurso que podere, poderia
entrar. Prazo do contrato: 25 anos, renováveis; for
mação de empresa mista, atuação com participação
do Estado no Conselho da empresa, no lucro da pro
dução," Encaminhei isso para o Presidente do Iterpa,
Dr. Ronaldo Barata. Mas encaminhei também corri
gindo que a área - diferentemente do que diz o Minis
tro Jungmann nesse documento - não é de 4.770
hectares. Mais uma vez, a questão dos números car
toriais e dos números matemáticos. Não é 4.770. Eu,
pessoalmente, fiz os cálculos e, em verdade, essa
área mede 5 milhões, 694 mil, 964 hectares. Mas lá
no registro está 4 milhões e setecentos. E o Mi, a, o
Ministério as, assume 4.770. Também deixo à cola
ção da Mesa esses documentos, que são documen-

,tos públicos do Iterpa. Creio que posso encerrar fa
zendo uma pequena demonstração - ponha, por fa
vor, a última - do que é a realidade cartorária, ou me
lhor, o que é a fantasia cartorária, a qual nós estamos
tão acostumados a dar valor, e o que é a realidade
matemática. Este é um inventário, este é um título de
posse, rapidamente. O título de posse é um docu
mento criado pela Consti, pela, pela, pela Lei 410, do
Estado do Pará. E esse documento, ele apenas de
clara a posse, ele não constitui domínio. Ele é seme
lhante ao titulo paroquial, ou chamado Título do Vigá
rio, tão conhecido no Brasil Central. O Supremo Tri
bunal Federal, em reiteradas decisões, tem conside
rado que o titulo paroquial constitui domínio sim, des
de que mantida a posse, porque essa posse foi con
sentida pelo Estado Imperial. E se essa posse retroa
ge há trinta anos do Código Civil, ela se enquadra na
Súmula 340, do Supremo Tribunal Federal, que diz:
"A partir da vigência do Código Civil, as terras públi
cas e os demais bens dominicais não podem ser ad
quiridos por usucapião." Então, a contrário senso, se
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a partir não pode, antes podia, e esses títulos são an
teriores. A figura do trtulo de posse é semelhante ado
tada. É uma forma republicana do Pará, reforma, uma
forma republicana do Tftulo Imperial. Raymundo
Ayres Pereira tinha um Título de Posse desses. Ele
media 1.600 braças por duas léguas, ou seja, ele ti
nha 4.646 hectares, vírgula quatro hectares. Em ju
nho de 1920, com a sua morte, essa terra foi inventa
riada. A D. Raymunda Ayres-Pereira, filha dele, ficou
com 3.194,4 hectares. Uma demanda judicial envol
vendo só es~a parte da D. Raymunda, a partir de
1973 - portanto, vejam, há 27, isso foi no mês de ju
nho -, me permitiu a pesquisa no cartório. E esses nú
meros mostrados neste quadro são o resultado das
certidões passadas pelo cartório que fez a própria
averbação. Entre junho de 73 e maio de 74, em um
ano, 3.194 hectares transformaram-se em 95.309
hectares, um aumento de 2.883%. Como é que as,
que nós podemos, nós juristas, podemos analisar
qualquer documento e saber que ele não espelha a
realidade material? A D. Raymunda, não mais ela,
mas os seus herdeiros, na segunda venda, quase
que esgota. Ela vende pra Wilson Antônio mil e 500
hectares e José Ferreira mil e 500 hectares. Na próxi
ma, ela vende 3 mil hectares. Em dado momento, o
pessoal se zanga e já vende 28 mil hectares. E eu não
estou analisando o trecho do Victor, eu só estou anali
sando o trecho, eu só analisei, aliás, o trecho do, da
D. Raymunda. Eu descenheço a estória do Victor, do
Victor eu já tenho 95 mil hectares. E tem terra pra
isso? Tem. A terra pública, desde que se encontre um
lugar. E por que se pode chegar lá, chegar lá e não
ser contestado? Porque o Estado não dispõe de um
cadastro fundiário. O Estado não tem um mínimo
mapa organizado pra fazer esse cadastro, pra dizer:
"Este é o título certo, no lugar certo." Não. A tradição
do Pará tem sido a de que titula-se certo no lugar in
certo. O título é válido. Aquilo é juridicamente o que
me interessa. É com ele que eu saco dinheiro no ban
co. E como é que eu busco essa terra no chão? Aon
de ela sobrar, :porque o Estado não tem controle des
sas áreas. O Instituto de Terra do Pará é talvez um
dos mais despreparados - a palavra "despreparado"
está mal empregada -, é um dos mais desaparelha
dos, e eu tenho um referencial geométrico muito curi
oso a respeito disso: o Pará mede 13 graus de latitu
de por 13 graus de longitude, o que dá mais ou me
nos, numa escala do Radam, o mapa do Radam, da
ria um mapa de seis metros e meio por seis metros e
meio. Ou seja, se quisesse ter a visão gráfica do meu
Estado, eu precisaria ter uma parede de seis metros e
meio_pors.eis_metros...e_meio._NósJ1ãoJemos uma pa::

rede de três metros no prédio que serve o Iterpa. O
Iterpa tem um prédio que poderia ser hotel, motel,
ql,Jalquer coisa, menos um instituto fundiário. É uma
imoralidade. Quer dizer, nós não temos equipamento
técnico. Passamos a ter na medição, há pouco tem
po. Mas os, os computadores comprados pra fazer o
cadastro, esses não foram feitos até agora. E é imper
doável, porque hoje nós temos ferramentas fantástica
pra fazer isso. Não somente pra plotar o lote, saber o
lote, saber a sua forma, saber se, efetivamente, as
coisas existem. Como, há pouco tempo, alguém noti
ciou na televisão que um sujeito pegou as suas, os
50% de reserva, e o técnico foi lá com o GPS, e che
gou lá não estava a reserva feita. Alguém já está clo
nando imagem de satélite, de reserva num pedaço de
mato e clonando em cima de uma área que, na verda
de, hoje já está completamente desmatada. Quer di
zer, nós temos recurso pra fazer isso. Mas nós esta
mos na contramão da história no que diz respeito ao
cadastro. Apenas pra encerrar e contar como isso
pode ser tão, tão, tão curioso. Fazendo, encerro já, fa
zendo um cadastro da região de Paragominas, eu en
contrei o nome de um dos titulados, um dos beneficiá
rios do lote que se chamava, um nome muito, que eu
nunca, jamais esqueci, chamava-se Isidoro Camilo
Foleto(?). Esse nome eu jamais poderia esquecer.
Ele é estranho. Isidoro Camilo Foleto. E fui descobrir
que o seu Isidoro ficava no terceiro lote, a partir da es
trada da Belém-Brasília até o Rio Gurupi. Como eram
seis lotes, presume-se que ali existiriam cerca de
quarenta quilômetros. Mas quando eu verifiquei no
mapa, só tinham trinta e três, ou seja, só caberiam ali
cinco lotes e não seis.lotes. Azar do seu Isidoro. Os
três lotes finais foram comprados pela Swift do Brasil,
que demarcou os seus três lotes, e dois foram da es
trada pra lá. O seu Isidoro Camilo Foleto não tinha ter
ra. E um dia ele foi no meu escritório. E eu, eu não tive
controle quando ele falou. Quando ele me disse o
nome dele, eu nem me apresentei. Eu disse: "O se;':'
nhor não tem terra." Disse: "Como é que o senhor
sabe?" Esse, esse tipo de coisa que chega a esse hí
vel. E eu expliquei pra ele: "O senhor não tem, terra."
"Mas eu precisava." Digo: "Bem, mas não tem a ter
ra." "Mas o Governo me deu um título em 1960."
Alguns anos depois, alguém me procurou com Q título
do Sr. Isidoro Camilo Foleto. Já era uma quarta, quin
ta pessoa. E eu disse pra eJe: "Mas, meu senhor, essa
pessoa não tem terra lá." "Não, mas eu já arranjei um,
um lote." Quer dizer, havia um lote vago e havia um tí
tulo que, juridicamente, era vago, era correto, só que
não naquela posição. E este senhor con~eguiu o seu
Jote._P-iar..ainda.__quando ele me procurou, na minha
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qualidade de Agrimensor, é porque eles, ele foi man
dado pelo gerente do banco, que já havia adiantado
50% do dinheiro do trabalho que ele estava fazendo
de desmatamento. Portanto, o gerente achou que a
coisa era correta. Sr. Presidente, há uma, há uma, há
uma transparência que não foi mostrada, e eu queria
deixar uma tecla bem colocada.aqui: por que existe a
grilagem? Existe a grilagem, porque alguém quer gri
lar terra. De onde ve,!,_-ª_ gd,ªg~[11? Monteiro L,obato
dizia que o gri..., a grilagem não é aquela estória de
se abrir a gaveta, colocar uma barata dentro, ela urina
no papel, rói o papel, põe o grilo, não é bem assim.
Diz ele que o grilo decorre do fato de que você nunca
pega o grileiro. Quando ele canta aqui, você procura,
ele já tá lá adiante. E nunca nenhum grileiro é preso.
Mas não é este o fato. No caso do Pará, eu diria que a
grilagem, primeiro, existe pela, pela conivência dos
cartórios. Mas como o cartório está adstrito ao nosso
sistema Judiciário, desse lado a culpa é do Judiciário.
Do outro lado, se o Estado Judiciário falhou, ao me
nos o Estado Executivo poderia é... controlar tecnica
mente, numa simples listagem da relação dos seus U
tulos efetivamente emitidos e da real posição geográ
fica desses lotes, até para compatibilizar a posição
deste lote com aquilo que efetivamente foi medido.
Mas o Estado Judiciário, o Estado Executivo não faz
isso. Resta, então, ao E~tado Legislativo. E esse
Estado tem tido poucas decisões que honrem esta
Casa, no que tange a estas questões. Talvez na... no
prosseguimento desta CPI, com as coisas que aqui
serão reveladas, e se elas puderem ser exigidas pelo
Estado Legislativo, nós possamos ter, talvez nos
próximos 100 anos, alguma paz nas fronteiras do
mundo rural. Muito Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Obrigado Dr. Cândido Paraguassu. Concedo a
palavra ao jornalista Lúcio Flávio de Farias Pinto. O
senhor disporá de 20 minutos.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIAS PINTÓ
Sr. Deputado, meus senhores, minhas senhoras, 22
anos atrás estive aqui na Câmara numa CPI da terra
na Amazônia e havia essa espéfânça de que se...
sé detivesse ao uso especulativo da terra, a apropri
ação especulativa e o uso destrutivo da terra na
Amazônia. Vinte e dois anos depois nós estamos
t~o é... mais ou menos recomeçar a história,
como se o carro da história não tivesse em plena
ação durante esse período. Quatro décadas atrás, o
e~tão Presidente do INCRA, Dr. José de Moura Ca
valcante, que depois viria a ser Governador de Per
nambuco, se considerava um novo Moisés, porque

é... ele iria abrir o mar vermelho da selva amazôni
ca, levando um milhão de famílias nordestinas pra
serem assentadas na Amazônia. A Amazônia era
considerada, então, uma espécie de éden fundiário,
um lugar onde finalmente todos os brasileiros do
campo, impossibilitados de se tornar proprietários,
tivesse o seu pedaço de terra, seu, próprio. No en
tanto, hoje, a Amazônia hoje é o... a região brasilei
ra que tem o mais algo índice de concentração fun
diáría, o índice gini. Então nesse período entre a
época que se achava que a Amazônia tinha terra
suficiente para todos os brasileiros que pra lá qui
sessem ir e hoje em que não tem terra pra ninguém
e as áreas que têm mais conflitos fundiários no Bra
sil são justamente as da Amazônia, temos que fazer
um balanço de alguma coisa deu errado e continua
a dar errado e que talvez daqui a mais duas déca
das outra CPI venha a detectar a quadratura do cír
culo. A Amazônia tem alguns recordes impressio
nantes. O lugar que nós já temos assegurado na
história universal é que nunca o ser humano destru
iu tanta floresta quanto na Amazônia, nunca. Em
1987, quando estava em plena ação a Assembléia
Nacional Constituinte e que se discutia aqui, às ve
zes de forma passional, se seria possível desapro
priar imóveis produtivos, em 87, se registrou o ano
em que um povo destruiu, como nunca, a floresta no
planeta, se destruiu 80 mil quilômetros quadrados
de vegetação nativa e mais 120 mil quilômetros qua
drados de outro tipo de cobertura vegetal, desde a
pastagem até a mata de campo aberto. Pra que
isso, pra produzir? Pra incrementar a produção?
Não. Para criar benfeitoria que imunizasse previa
mente as propriedades da Amazônia, as enormes
propriedades amazônicas, ao risco da desapropria
ção. Porque na Amazônia se é benfeitoria se o suje-

)to derruba a floresta; se ele tem a floresta não era
considerado benfeitoria. Porque se calcula a benfei
toria pelo VTN - Valor da Terra Nua - e terra com
floresta não é VTN. Então não interessa pra que vai
se fazer. É preciso derrubar a floresta pra assegurar
a propriedade daquela época se imaginava que na
correlação de forças seria possível fazer desapropri
ação rural. Não... Não foi possível. E ao contrário, a
Constituição de 88 é retrógrada em relação ao Esta
tuto da Terra de 24 anos antes, em pleno é... perío
do de apoio popular do regime militar que então se
implantava. A Constituição é regressiva. Ela voltou
atrás no tempo e ficou à margem e atrás do Estatuto
da Terra. Do Estatuto da Terra, que ainda é o códi
go em vigor, diz o seguinte: nenhuma propriedade
neste País pode ter mais do que 72 mil hectares,
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nenhuma. Toda propriedade acima de 72 mil hecta
res no Brasil, se a lei prevalecesse, teria que ser
imediatamente despropriada. Porque o Estatuto da
Terra diz que a maior área legal do País são 600 ve
zes o módulo rural e o maior módulo rural do Brasil
é o módulo de reflorestamento, que é de 120 hecta
res. Então, nenhuma propriedade, na Cas-ª da Jei..
teria que"Fiaver um dispositivo dizendo... porque ca
dastramento de mais de 72 mil hectares retira o ex
cedente. No entanto, as pessoas se arvoram a ser
proprietárias de 7 milhões de hectares na Amazônia.
Num levantamento que eu fiz pra CPI, o nobre De
putado citou aqui o relatório, a CPI da Assembléia
Legislativa do Pará, eu mostrei que 20% do territériQ
do Pará, o segundo maior Estado da Federação,
com 120 milhões de hectares, 20% estava sendo
grilado por apenas quatro grupos de grileiros, 20%,
e não havia comoção nacional nenhuma, sob esse
fato de que uma pessoa, uma pessoa, seja lá com
que intenção for, ao invés de ter o seu máximo de
120 mil hectares, quer ter 7 milhões de hectares.
Imagina nos Estados Unidos, um país capitalista,
mais que no século passado todas essas falhas téc
nicas de plotagem, cadastramento, correlação entre
discrição de título e situação geográfica do título,
tudo isso nos Estados Unidos, no século XIX, não
existia mais. Os cartórios todos, dos Estados Uni
dos, tinham os croquis nos seus livros e o serviço de
terra sabia exatamente onde estava cada imóvel.
Então, nos Estados Unidos, nenhum cidadão tem a
petulância d~ dizer que tem 7 milhões de hectares,
vai pra cadeia, num país capitalista. E nós estamos
aqui querendo saber qual a base legal dos 7 mi
lhões de hectares. Então, a nossa mentalidade é
uma mentalidade permissiva, tolerante com a trans
gressão legal em matéria de terras. E por isso, uma
das causas do atraso desse País e do fato dele ser
um dos país com mais terrível concentração de ren
da, ainda é a forma de apropriação da terra. Quan
do Daniel Ludwig, em 1967, comprou o controle aci-,
onário de uma empresa e imaginava que essa. I.

no... no acervo dessa empresa, no patrimônio dessa
empresa havia 3 milhões e 600 mil hectáres, pouco
a pouco as pessoas foram mostrando pra ele que
era impossível ter 3 milhões e 60ó'.mil hE\~tares. Um
dos títulos que ele tinha, ele tinha muitos títulos, ao
contrário de muitos grileiros que falam em título, títu
lo hábil e nu':!ca exibiram o título, çomo é o caso da
grilagem da CR Almeida, se fala em título óbvio,
mas nunca, nenhum trouxe o título, como nunca ne
nhum do... da maior grilagem 12 milhões de hecta
r.-aparecelLO_dono_da.terI.a._o. taLdo Carlos.Medei·

ros, nunca. Ele podia ter vindo aqui, ser convocado
pra defender os argumentos. Ele não existe. Nós
estamos falando de fantasma e é... é tão atrasada a
nossa forma de lidar com assuntos fundiários, que
um fantasma é dono de 12 milhões de hectares.
Então, bastaram pra ele que um dos títulos, que
ficou famoso,..porquo o papel do títtJfo-são:..-ã'desSã
tamanho, só a descrição do título. A fazenda Sara
cura, ela tinha duas léguas de frente por um milhão
e 500 mil metros lineares de fundo. Ora, partindo
do Rio Jari, em 1.509 quilômetros pra trás, ele era
dono de boa parte do mar, depois das Guianas 
pegar... pegar a trena e sair, você passar lá no mar
e avançar no mar. Então, ele reduziu a pretensão
de 3 milhões o 600 mil hectares pra 1 milhão e 600.
Por que 1 milhão? Aí já não tinha nada mais a ver
com a descrição do título ou com a plotagem, é...
seja por... a plotagem tradicional de medição topo
gráfica, seja a plotagem moderna de GPS. Ele sim
plesmente, como se fora um país, ele disso: Meus
limites geográficos são a serra a... a... ao norte, Rio
Jari ao sul, ... o rio... Raiolas (?) ao sul, o Rio Jari à
leste e o Rio Paru à oeste. É como se fosse um
país com seus limites é... nacionais. Mas era 1 mi
lhão e 600. E houve uma comoção nacional, por
que um estrangeiro queria ter 1 milhão e 600 mil
hectares no Brasil. Hoje um fala: Eu quero ter 12
milhões. O outro fala: Eu quero ter 7 milhões. E
não há comoção, porque ele assina... ele é um na
cional. Então, aquele aspecto passional foi perdido
e, com isso, foi obnubilado o entendimento sobre
apropriação da torra na Amazônia. Porque o Éden
fundiário, no início da colonização da Transamazô
nica e da BR-364, se transformou na principal zona
de concentração fundiária. E os teóricos chamam
do fechamento da fronteira por dentro. Porque um
hectare do terra na Amazônia custa oito, doze,
quinze, trinta vezes mais barato do que no sul do
País. E quem são os principais donos da terra são
os do sul do País, que foram pra Amazônia coloni
zá-Ia, chamado por um (ininteligível) categórico da
integração nacional. Só que não foram colonizá-Ia
com o seu capital. Foram no início com até 75% do
valor do investimento, dado pela dedução do
Imposto de Renda, colaboração financeira da
União. E como eles entravam com a contrapartida
de 25%? Comprando uma torra por "}(' e aproprian
do ao capital por 50 "x", o que significava não tirar
dinheiro do bolso, que, aliás, é uma prática anti
qüíssima na Amazônia. Agora mesmo o Grupo
Orsa acaba de comprar Jari do Ludwig, tirando um
real.do_bolsa....Já..é. um_modelo..aperfeiçoado_de_82,
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quando o Delfim ~etto fez,a nacionalização do Pro
jeto Jari, eles só tiveram que tirar 300 mil. Agora
ele tirou 1 real. Estamos aperfeiçoando. Vai chegar
um tempo em que vai correr... não, vai correr a... a
vaquinha entre nós pra que ele receba alguma coi
-sa pl a aceitarficarproprfetárlo do bem. Então, a
desproporção entre o valor da terra nua na Amazô
nia e o valor da terra nua nas outras regiões e esse
sistema inusjt~do no capitalismo mundial, de cola
boração financeira da União sem retorno, porque
no sistema capitalista a colaboração do Poder Pú
blico é via crédito. Na Amazônia nós inventamos
uma nova via que nunca volta, porque essas em
presas se implantaram e nunca pagaram dividen
dos e, na melhor das maneiras, elas recompraram
os seus... as suas ações nas Bolsas, que não têm
nada a ver com a Bolsa, não tem ninguém gritando,
pregão, correndo, não. É o dono do tftulo que vai
comprar por um terço do valor de face daquilo que
ele recebeu de colaboração financeira. Então, este,

,este é o mecanismo qu~ engendra e mantém a prá-
tica da grilagem. Os outros são fatores secundári
os: 'o, despreparo dos cartórios, o despreparo do
Estado, .o fato de que há um século e meio nos
Estados Unidos ... o que tá constando do papel é o
que consta do ,terreno, nós hoje não temos isso. Os
agrimensores sabem disso. Toda' plotagem está
sujeita a surpresas incríveis. Um... um título plota
do à margem do Rio Tocantins, que deveria estar
na margem do Rio Tocantins,' ao ser plotado vai
dar no Oceano Atlântico, a 500 quilômetros de dis
tância. Esse sistema é um sistema que se baseia
na irracionalidade, a começar por esse fato de que
se considera como bem menos nobre o que é a ra
zão de ser da Amazônia, que é a floresta. Quando
nós admitimos isso, nós admitimos ainda numa es
cala muito pequena. Nós achamos que o bem mais
nobre da floresta é a madeira sólida. Este, nós sa
bemos hoje, é o bem do início da escala. Mas o
bem mais nobre está à distância até às vezes da
nossa percepção, já que nós ainda estamos tatean
do no inventário da biodiversidade amazônica. Às
vezes a gente vê, por exemplo, muitos lingüistas
estrangeiros estudando línguas indígenas, algumas
que estão prestes a desaparecer. Por quê? Apreço
à cultura indígena? Não, apreço à informação que
deixará de existir quando não houver mais a lingua
gem de comunicação pro nosso mundo de informa
ções, que são muito importantes. Uma empresa
americana... (ininteligível) empresa americana a
General Dynamics construiu o míssil Side Winder,
que é um míssil que mudou a guerra aérea, porque

um míssil orientado pelo calor, a partir da cascavel.
Um herpetólogo~ naquilo que se chama de ensaio
de ciência pura, que no Brasil é considerado geral
mente ciência inútil, detectou que no focinho de

.J!.rna...c.ascmteLbavia--aIgo,que--tradu-zindo rla nossa
linguagem humana, era um detector de calor. Se
você jogar uma pedra na cascavel, ela sai... ela sai
da direção da pedra, porque antes da pedra chegar
num raio de ação dela, esse detector de calor infor
ma pra ela que lá vem alguma coisa e ela vai embo
ra. E o Side Winder nada mais foi do que isso, repe
tiu o que existe no focinho da cascavel. A General
Dynamics gastou 4 bilhões de dólares nessa pesqui
sa e no primeiro ano de funcionamento desse míssil
de... de comercialização ela faturou 4 bilhões de dó
lares. Qual a empresa, que... é... brasileira, que
pode investir 4 bilhões de dólares, no momento em
que eles estavam pesquisando havia mais PhD a
serviço dele que todas as universidades brasileiras
somadas, mas teve de volta no primeiro ano. Então,
nós apenas estamos tateando. Mas, apesar de ain
da estarmos tateando, nós achamos que floresta é
um estorvo. Em São Félix do Xingur por exemplo,
que junto com Altamira, são vizinhos... são dos dois
maiores vizinhos, Municípios do mundo, um cidadão
é... queria se tornar proprietário de 35 mil hectares,
e a gente considera isso banal, 35 mil hectares,
uma coisinha pequena. O que é que ele fez? Des
matou 7 mil hectares e plantou o capim em 7 mil e
500 hectares, sem um animal, exceto o que mandou
fazer aquela pastagem. Não tinha um animal pra co
mer a pastagem e ele... não tinha nenhuma prova
de que ele gostasse de comer capim. Mas por quê?
Porque o fiscal da SUDAM vai lá, você agrega uns...
uns poucos cabeças de gado, manda o boi andar no
capim e o fiscal atesta que realmente os recursos
estão sendo aplicados e depois volta-se à irraciona
Iidade. Como nós podemos evitar isso na Amazô
nia? Toda e qualquer fórmula que se adote terá a
sua eficácia reduzida por essa taxa de imigração pra
Amazônia. Essa taxa de imigração pra Amazônia,
que às vezes é mais grave no Pará, às vezes mais
grave em Rondônia, atualmente gravíssima em Ro
raima, essa taxa de imigratória torna o Estado impo
tente, porque a velocidade de acompanhamento
dele não é capaz de ser... de se igualar à velocida
de de expansão ~s frentes econômicas. Então,
essa taxa imigratórià, é fatal pra Amazônia. E por
que existe? Porque o' Brasil não resolve os seus
problemas, o Brasil velho, o Brasil antigo, e transfe
re tudo pra Amazônia, seja os problemas, seja a ex
pectativa de solução. Joga pra lá. A Amazônia conti-



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 2966S

nua a ser o resíduo nacional, apesar de ser 65% do
território nacional. Mas todos... Mas pra todos os
outros efeitos de cálculo econômico, a Amazônia é
o que sobra do que se calcula no Brasil. Então, o re
gime militar, quando criou o monstro, com a propa
ganda em torno da Amazônia, que ali era o Éden
pra todo cidadão brasileiro, quando percebeu isso,
tentou evitar o fluxo imigratório como!? Criando uma
porteira nas principais estradas. E o qL!e aconteceu?
(Pausa.) E o que aconteceu? É que em cada portei
ra surgiu um cidade. Então, não adianta a... agir de
uma forma coersitiva, mesmo porque éinconstituci
onal, porque veda o direito de ir e vir do cidadão.
Tem que realmente acabar com as causas da expul
são. A migração no Brasil é resultado de um fator de
expulsão. Ela ',é compulsória, ela não é volitiva.
Então, é preciso que as pessoas só se migrem por
que querem~' 'não porque não tem outra saída e pra
Amazônia geralmente o que sobra é isso. Nosso vi
zinho, o Estado do Maranhão, que nós temos uma
velha relação, nós sabemos muito bem disso. Toda
vez que o Maranhão tá com problema, paga-se pas
sagem de ida do Maranhão para os maranhenses
que não têm oportunidade. Isso já aconteceu com o
Pará há muito tempo, aconteceu com _Roraima,
acontece com o Amapá... Quer dizer, então o Mara
nhão é apenas o caso mais grave, porque é o Esta
do vizinho, próximo. Então, nós temos que evitar
que a Amazônia seja... continue a ser destruída por
esse fluxo imigratório tão intenso e evidentemente
que pra isso acontecer o Brasil tem que se interes
sar pela Amazônia de uma forma mais conseqüente
do que até... até agora. Nesse... nessa... nesse am
biente... nessa conjuntura, a apropriação ilícita das
terras da Amazônia é um ciclo. Às vezes ele se in
tensifica, às vezes ele decresce. Neste momento ele
está se intensificando. É... já houve... No início da
construção da Transamazônica, todo o sistema ro
doviário, BR-364, BR-174, Manaus-Boa Vista', houve
um boom de terras. E... e, por exemplo, lá em Be
lém, sabia-se de um bar onde você poderia... podia
comprar o tftulo que você quisesse, do ano que
você quisesse. E era um processo tão... tão caótico
que um título mais quente, o título mais legítimo, era
um título em que o título de terra, :terra estava escri
to com três erres. Foi um erro na tipografia do Esta
do. Mas todo o mundo Que pegava o título com três
erres sabia aquele título é bom. Então,' se pode se
ver como esse mercado de falsificação... mercado
de falsificação de títulos estava intenso. Depois hou
ve uma certa queda, depois da passada Constituinte
dA az,_ e agora nós estamos vendo a volta é... do

problema de uma forma... com algumas formas no
vas e graves. Uma, por exemplo, madeireiros es
trangeiros que foram pra Amazônia não compraram
terras novas. Eles compraram razões sociais anti
gas, problemáticas, mas com enorme estoque de
terras para fazer corte raso de madeira e deixar o
resto pra nós. Nenhuma das empresas asiáticas cri
ou razão social nova. Compraram empresas velhas,
deficitárias, problemáticas, para usar o estoque de
terras dela. Enquanto a contabilidade fica naquela
confusão, você fica extraindo madeira. Quando aca
bar a madeira, devolve as contas para o Estado bra
sileiro. Então, essa é uma forma nova. A outra: ma
deireiros que não querem mais ser donos da terra,
não querem mais. Se oferecer pra ele terra, ele não
quer. Por quê? Porque ele está extraindo terra...
madeira de terra indígena. Então, aqueles madeirei
ros que estão ao lado dos índios, querem que as
terras dos índios sejam demarcadas, sim, senhor,
pra que eles vão lá e extraiam a madeira ilegalmen
te, com o apoio dos índios, porque os índios, depois
de terem enfrentado a gripe, depois de terem en
frentado a diarréia, depois de terem enfrentado o
38, estão sofrendo ação de uma arma muito mais vi
olenta e sutil: o dinheiro. Então, corrompem o índio.
E o índio não é o... o bom selvagem do Rousseau.
Ele está num mundo capitalista, de compras, e é se
duzido pela compra. Então, algumas tribos indíge
nas, elas fazem, realmente, corte de madeira a ser
viço dos madeireiros. E, às vezes, não só dos ma
deireiros como dos mineradores. A Paranapanema,
por exemplo, no... no Pitinga, lá no Amazonas, se
duziu os índios, famosos índios wuamiri-atroari(ok),
os grandes guerreiros, e incorporaram ao seu
lobby. Essa é uma forma nova. E muitas vezes os
defensores da causa indígena acabam servindo, na
verdade, aos madeireiros. E há uma forma mais re
cente, que ainda está... está em forma embrionária,
ainda não se consolidou de todo, porque está em
curso no momento, que é o seqüestro do carbono.
Em alguns países do Primeiro Mundo, por exemplo,
a Holanda, o Canadá, já existem taxas sobre o... o
carbono. Então, toda empresa que é poluidora, que
ainda faz emissões de gases indesejáveis pra at
mosfera, são obrigadas a pagar uma taxa ou a ado
tar esquemas der controle de poluição ·caríssimos.
Então, hoje, no mundo, já existem alguns bilhões de
dólares circulando para aqueles que comprarem as
ações de seqüestro de carbono. O caso da CR
Almeida, eu acho que se enquadra nesse aspecto.
E várias RPPNs(ok) se enquadram nesse aspecto.
Elas estão. se apropriando Jie. terras.-Já-oão.....mais
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para derrubar mata pra fazer pastagem, só pasta
gem, já não mais para integralização do capital
como contrapartida do dinheiro público, mas com
compromissos internacionais de seqüestro de car
bono. Não fazem controle da poluição, mas entre
gam ao órgão público do país títulos de domínio de
áreas, ém que essas áreas existem, estão na forma
de massa vegetal e se calcula a absorção de C02
em função da massa vegetal, negócio que já envol
ve alguns bilhões de dólares. Então, por isso, de re
pente, ac6nteceram volta de apropriação de enor
mes extensões de terra sob aparentes projetos flo
restais como o Dr. Paraguassú(ok) falou da intenção
do Grupo CR Almeida de investir ~y[11 projeto que
seria para preservar a natureza. Voú-dãr... vou colo
car uma situação que mostra a gravidade do proble
ma, porque envolve também o domínio da sobera
nia. Na área de Altamira, no cartório da D. Eugênia
Freitas, há uma intervenção hoje da Corregedoria
de Justiça do Pará no Cartório de Altamira, mas não
no Cartório de Registro Imobiliário, no Cartório de
Registro Civil e não no Cartório de Registro Imobiliá
rio, que é a maior fábrica de grilagens que nós te
mos hoje no Pará. Lá apareceu uma empresa cha
mada Kramm, (ok) com 1 milhão e 300 mil hectares
e nesses 1 milhão e 300 ela reservou 500 mil pra
uma RPPN, aprovada aqui pelo Ibama, sem que o
Ibama, em Brasília" tivesse indagado sobre a con
sistência da dominialidade. Simultaneamente entra
a CR Almeida com um registro que, no início, eram
4 milhões e 200 mil hectares, passou depois para
4 milhões e 700 mil hectares, depois 5 milhões e
200 mil hectares, e na ação que o Sr. Ursicino do
Rego... Rego do Almeida entrou contra mim por
denunciá-lo como grileiro já fala em 7 milhões de
hectares. Então, entrou também com o registro, uma
cadeia dominial remontando a 1923, a um título há
bil que não existe. De um lado nós temos uma grila
gem com um grileiro fantasma e de outro lado nós
temos uma grilagem com um título fantasma, porque
todos se referem a ele, mas ninguém, até hoje, nun
ca apresentou. A D. Eugênia Freitas, tabeliã do Car
tório de Registros Imobiliários de Altamira, se negou
a registrar no Cartório, a fazer o assentamento no
Cartório da Kramm, com toda a razão, porque a ori
gem daquela propriedade, como é comum em qua- I

se todas as grilagens de grande extensão na Ama
zônia, é uma posse. Mesmo os títulos antigos - o
Pará foi pródigo com relação às outras unidades da
Federação na emissão de títulos antes da República
-, mesmo os títulos antigos desde da sesmaria, o tí
tulo paroquial e o título de posse, todos eles não

conferiam a dominialidade, exceto se depois de pro
var que ocupasse a área, o detentor daquele título
que dava domínio a título precário, condicional, pro
vasse para o Estado que teria ocupado uma parte
da área e, em seguida, se obrigaria a medi-Ia e de
marcá-Ia. Aí sim, a sesmaria passava a ser a ses
maria confirmada, o título de posse original substitu
ído pelo título de propriedade. Então, como esse...
essa posse era uma posse fática, não deveria... não
poderia ser levada a registro no livro específico, na
quela época, o Livro 3. Ele tinha que ser registra do
no Livro 2, o livro de posse. É um direito que o cida
dão tem. Mas o direito dele é proporcionar a ocupa
ção física do terreno e não ao que ele quer que seja
o seu domínio. Mesmo os títulos quarentenários,
centenários, mais que centenários, ou eles são legi
timados pela posse física, ou eles são legitimados
pelos limites legais, que são os limites que são,
cada Estado pode dar sem passar pelo Senado.
Então o limite claro. Não pode nem ter nenhum imó
vel mais do que 3 mil hectares. E como eu disse pra
os senhores, na vigência do Estatuto da Terra, ne
nhum imóvel, mesmo aquele dedicado a refloresta
mento, pode ter mais do que 72 mil hectares. A ta
beliã se negou a fazer um registro, mas fez o regis
tro do outro, da CR Almeida. O da Kramm não foi fe
ito, e corretamente não foi feito. Mas no... pelo mes
mo registro, na mesma época foi feito o outro. Por
quê? Então, enquanto não houver uma intervenção
nos cartórios, para podermos saber quem é que age
de má-fé e quem simplesmente por imperícia, é im
possível realizar qualquer ação corretiva. Era famo
sa... O cartório mats famoso em matéria fundiária do
Pará e acho que da Amazônia e acho do ~rasil, era
o cartório da D. Paquita, mais conhecida P~D. Pa
quita, em São Miguel do Guamá(ok), um nicípio
na beira da Belém-Brasília. Se você chegas e com
uma bula de remédio e várias notas de dinheiro do
lado, ela registrava a bula como titulo de proprieda
de. Não tinha problema, desde que o dinheiro ficas
se ali. Então, foi uma... uma situação tão grave que
eles tiveram que afastar a D. Paquita pra que a... a
sobrinha passasse a responder pelo cartório, por
que era impossível manter. Então é... eu acho que...
o que... o... a CPI tem uma tarefa importante nesse
aspecto, primeiro, vamos cumprir a lei nos cartórios.
Existe uma lei que diz que todos os registros de ter
ras estrangeiras têm que ter um livro próprio. Então
chega no cartório: cadê o livro de terras estrangei
ras? Porque tem os limites, nenhum... nenhum pro
prietário... é... nenhum.... estrangeiros não podem
ser proprietários de mais do que um quarto da su-
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pertície do Município no Brasil. E nós sabemos que
em algum Município esse limite já foi superado mui
to. A região de Belém já tem um Município que esse
limite foi ultrapassado. Mas não basta apenas é... a
intervenção no cartório. É preciso... que... que...
acho que o... o Brasil... os brasileiros incorporem a
consciência. da responsabilidade, que'é ser proprie
tário da Amazônia. Este é um patrimônio enorme,
mesmo nós' sabendo tão pouco sobre ele, é um al
moxarifado que ainda não foi inventariado, mas
mesmo nós sabemos, pelo interesse que ele des
perta, que ele é um patrimônio valioso. Mas ele é
um patrimônio valioso em torno de dois elementos
naturais: a água e a floresta. É muito difícil pra pes
soas entender a complexi. .. o que torna especifica
mente amazônico, produto dessa combinação. Eu
fiz uma campanha contra a hidrelétrica de Balbina,
lá no Amazonas, e no auge dessa campanha, o téc
nico da... que tem pessoas competentes, que fazem
besteiras, mas são pessoas bem intencionadas, sé
rias. E um técnico da E!etronorte me disse: , va
mos... vamos lá visitar o negócio. Aí fomos de heli
cóptero visitar a área do Atumã, do Rio Atumã, que
ia ser represada pra formação daquele lago maluco,
daquela hidrelétrica maluca, de um bilhão de dóla
res que eles fizeram lá. Aí o técnico, bem intencio
nado: mas pô, xará... você fala da gente, mas olhe,
esse... esse daí é um latossolo amarelo vagabundo,
porque que você quer preservá-lo? Sim, cara pálida,
mas tem árvore de 50 metros em cima do latossolo
vagabundo. Então é inacreditável que um engenhei
ro, é um engenheiro, uma pessoa experiente, que
trabalha no. Amazonas, que não fica no gabinete,
que vê a amazônia de luneta, de filme, seja incapaz
de perceber que o solo é nada, que ali o patrimônio
é a floresta.: Muitos anos atrás um grande cientista,
um dos maiores Iimnólogos desse século, foi diretor
durante muitos anos no estudo Max Pla"ck, (ok) da
Alemanha, 'que é o maior estudo de Iifnnologia do
mundo, é... 'vou terminar, é... é... é... mostrou que a
água da chuva que... quando toca na primeira... na
primeira folha, essa água da chuva tá praticamente
pura, e quando ela entra no circuito da flotesta, ela
se enriquece de nutriente, seja nutriente da própria
floresta, seja. dos animais que circulam, e nós todos
sabemos que quanto menor o animal na Amazônia,
mais importante ele é pra floresta: Não só pro bem,
como pro mal, né, quem vai lá .e. pega uma picada
de, pium, sabe muito bem do que que eu tô falando.
Mas quando ele entra nas raízes, ele tá puro de
novo, porque o solo é pobre, quimicamente pobre,
fracp:~lJLnutrientes. _No_ entanto+-nóst-_é••._elTLUID.-

quarto de século colocamos abaixo 500 mil quilôme
tros quadrados de floresta. Isso significa duas vezes
e meia o tamanho da Bélgica. Eu falo a Bélgica por
que um grande economista brasileiro criou a... aque
le neologismo chamado da Belíndia, o Brasil é uma
metade Bélgica e metade índia. A índia já nos pas
sou, e a Bélgica tá na frente da gente há muito tem
po. Então com dois e meio... área... dois e meio ve
zes maior do que a da Bélgica os belgas lá têm 10
milhões de habitantes que têm uma renda per capi
ta cinco vezes maior do que a nossa. Então nós já
desmatamos o suficiente pra um grande projeto de
desenvolvimento do Brasil. Reutilização dessa área,
controle da expansão dos fluxos migratórios, rigidez
na aplicação das leis, não permitir que as leis sejam
tangenciadas pra que nós possamos, inventariando
direito, corretamente esse recurso, usá-lo pra aquilo
que é o grande objetivo de todos os brasileiros de
bem... bem intencionados. Que a Amazônia conti
nue Amazônia, cada vez mais brasileira, e haja um
processo simbiótico de enriquecimento entre a Ama
zônia e o Brasil. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) -Agradeço o Jornalista Lúcio Flávio. Eu gostaria
apenas de registrar que o Jornalista Policarpo Junior
esteve, enquanto o Jornalista Lúcio Flávio fazia suas
exposições, teve conosco aqui na Presidência justifi
cando por não ter chegado no horário, mas confir
mou na próxima terça-feira, já deu inclusive o recibo
na comunicação que foi feita imediatamente a ele, na
próxima terça-feira estará presente para prestar os
esclarecimentos que a Comissão é... queira fazer.
Então eu gostaria de registrar aqui a presença do
Jornalista Policarpo Junior, que assim justificou a
sua ausência nessa convocação. Vamos passar aos
debates. E primeiramente passo a palavra ao emi
nente Relator, que é autor do requerimento de con
vocação para os convidados, para que possa fazer
seus questionamentos. Eu peço apenas que a gente
possa ser objetivo, porque a lista é bastante extensa
e... e que possam todos ter o direito de fazer as suas
perguntas.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Sr. Presidente, Srs. convidados, Dr. Cândido Para
guassú Éleres e Jornalista Lúcio Flávio de Faria Pin
to, em primeiro lugar eu gostaria de parabenizá-los
pelo... pelas brilhantes exposições, e que... que vo
cês estão brindando essa Comissão e que será de
grande importância para o desenvolvimento dos tra
balhos dessa Comissão e os próximos passos que
_násJremos_daLé••-J)araqua.a.gelltaencontre-alter=
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nativas aí pra ser apresentadas no relatório final, e
que seja de importância aí para reverter esse qua
dro dramático, como V. Sªs. expuseram aqui. Eu
quero dizer que, depois desses contundentes depoi
mentos, de riquezas de informações, que vocês
apresentaram a esta CPI, eu vejo que aqui paira,
por um lado, por um lado, paira uma... paira uma si
tuação em que a gente... estarrecedora. E digo que
a gente fica envergonhado com o que a gente ouve,
né? Todos representantes· aqui·~a-GPI são repre=
sentantes da Amazônia Legal, e todos têm um co
nhecimento, é... é... é... alguns mais profundos, ou
tros menos, a respeito da questão fundiária. Mas
quando a gente vê depoimentos dessa natureza,
com tanta veemência, eu tenho certeza absoluta
que aqui todos nós ficamos envergonhados de ver a
situação fundiária da nossa região, que é a região
amazônica. E eu gostaria aqui rapidamente de fazer
algumas questões, alguns questionamentos: primei
ro ao Dr. Cândido Paraguassú a respeito de... do...
da questão de contaminação é... pela fraude em al
gumas comarcas, no... em alguns Municípios do
Estado do Pará. Por que que existe uma concentra
ção de contaminações mais intensas nos Municípios
de São Félix do Xingu, Altamira, Marabá, São Do
mingos do Capim? Esses, pelo que nós temos co
nhecimento, são os Municípios mais contaminados
pela fraude, e que existe essa concentração. E tam
bém, por que que o Estado do Pará ele se destaca
na região amazônica como um dos que mais têm
caso de fraudes, falsificação de títulos de proprieda
de de terra, qual explicação para essa prática ilícita?
E também se existe... e existe, ao Jornalista Lúcio
flávio, se existe alguma relação. Nós sabemos que
no passado, no início da década de 70, quando es
ses megaempreendimentos dirigiram a Amazônia
com força total, patrocinado pelo Governo, né, exis
.tiu... existiram muitas denúncias de violência de pro
prietários, latifundiários de terra, contra posseiros, lí
deres religiosos e líderes políticos. Eu gostaria de
saber se ainda no Pará existem denúncias, ainda
hoje, de latifundiários contra posseiros, e, enfim,
religiosos e líderes políticos. Por enquanto esse
questionamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Paraguassú.

O SR. CÂNDIDO PARAGUASSÚ ÉLERES 
Com relação à cOjJtal'1ííriação dos cartórios é... acho
que algumas,...qtrestões mostradas-aqui deixam claro
que é uma tradição a verdade do que está escrito e
a verdade do que está... do que existe. O fato de

que o terreno da Fazenda Saracura, que o Jornalis
ta Lúcio Flávio falou, há um dado que eu quero tra
zer à colação, e eu sempre coloco 'is'so em sala de
aula pros meus alunos, é de que, na verdade, esse
1 milhão de hectares da Fazenda Saracura, ele...
ele tem uma... um... um mero erro de quatro zeros e
uma vírgula. É... são só quatro zeros... Na verdade,
o título original era de 100 hectares, 100,0000. Eu...
eu... eu fui. .. Eu chefiei a tq~Qg['afia da ·,Iatir-em
t967; quanão foi instalado, certo, fui o primeiro que
detectou este Utulo com 100 hectares e chamei
atenção, porque eu trabalhei lá na Jari. E há um do
cumento com 100 hectares. E esse hectare... e essa
área foi ... foi evoluiu pra 1 milhão de hectares, por
que alguém resolveu tirar uma.... uma vírgula. Cer
to? Então, este dado, por si só, é... é... poderá
exemplificar o que V.Exa. tá chamando de contami
nação nos cartórios. Na verdade o que corre por
trás de tudo isso também... primeiro, o despreparo
dos cartorados; segundo, a certeza da impunidade
daqueles que .0 praticam. Tanto é que isso aí res
ponderia à sua segunda pergunta, por que São Félix
do Xingu e porque é... São Domingos do Capim? Na
verdade porque eles eram duas fronteiras de passa
gem por duas estradas importantes, ou seja, São
Domingos do Capim foi a passagem da BR-010 e
ele foL. ele centralizou naquela... naquele ponto geo
gráfico, várias comarcas. Pra se... pra lhe dar um
exemplo, São Domingos do Capim é... era... estava
no cartório... a... o... o... o... Município... o cartório, na
verdade não é São Domingos do Capim, é São Mi
guel do Guamá. Lá que era o centro. São Domingos
do Capim e Mara... e ..e... e... Paragominas esta
vam... eram jurisdição desta área nos anos 60 a 70,
depois é que houve um desdobramento de comar
cas. Então, toda... toda pessoa que chegasse lá com
a D. Paquita... e aquele exemplo que eu mostrei é da
D. Paquita, é do cartório de lá, aquele do... dos...
2.883%,' é um exemplo de lá. E durante muitos anos
esta.... este cartórios ficaram fazendo e desfazendo
impunemente. No caso do São Félix do Xingu, ele é
o fim da picada, tecnicamente o que se pode chamar
de o fim da picada. Ele é o último trecho do que al
guém pode passar com um veículo. Pegue um Fus
ca, sai de Brasília e·o senhor vai até São Félix do
Xingu. Além de São .Félix não pàssa mais, porque há
o Rio Xingu e ,sobre o Rio Xingu não há ponte. Então
ali ainda é um fim de mundo. Ali ainda é um fim de
mundo. De modo que esses cartórios agem livremen
te sem que o... a Justiça possa fazer qualquer coisa,
porque a Justiça não tem como conferir os dados do
cartório e os dados do chão. Não há um mapeamen-
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to. O Estado não produz esse mapeamento. Não há
. esta correlação entre forma e número e o que está
escrito como domínio.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, o Jornalista, Lúcio Flávio.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO 
Bom, sobre a Fazenda Saracura, depois... depois eu
<for.-paraguassú vamos acertar nossas contas, mas
eu continuo sustentando que não é um problema de
área, a fazenCla..~ o título, imenso, do título, ele não
tem a descrição da área, ele não tem nenhuma refe
rência, a área. O que ele tem é: duas léguas de frente,
por 1 milhão e 500 mil metros lineares. Então ele não
tem área, Paraguassú, nesse pode ser outro título,
mas nesse caso, não foi... é a ... uma mudança de
vírgula ou de zero, não, porque o cartório... O tftulo
descreve todos os acidentes, tudinho e diz metros li
neares de fundo, que é uma coisa é... é... inusitada,
né, em matéria de descrição, mas ele não fecha a
área, ele não diz que tem 100 hectares, mil hectares,
1 milhão de hectares. Não, ele diz que tem duas lé
guas de frente por 1 milhão e 500 mil metros lineares
de fundo, só. Olha, depois a gente acerta essa... essa
história. Sobre a violência, é... eu acho... sou da se
guinte opinião: eu acho que a lei tem que ser cumpri
da. A lei às vezes é iníqua, então temos que mudar a
lei. Às vezes a lei é tão iníqua que ela legitima a deso
bediência civil, que é uma instituição. O Gandhi não
teria construído a rndia sem a desobediência civil.
Mas uma desobediência civil que tem um projeto pro
país. Em 60 ... em novembro de 64, os militares ti
nham acabado de dar um golpe de Estado, derrubado
um governo legítimo, mas tinha o apoio da população.
Maior parte da população ainda continuava a apoiar
os militares. E com o Estatuto da Terra, os militares
queriam fazer uma reforma agrária, uma reforma
agrária, compulsória, manu militari, mas uma refor
ma agrária. Que que está escrito no Estatuto da Ter
ra? Que vamos acabar com o latifúndio, vamos aca
bar com o minifúndio e vamos incrementar a empresa
rural. A unidade rural desejada era a empresa rural. E
num determinado período de tempo, deveriam sumir
os latifúndios por exploração, que são iníquos por na
tureza, teriam que ser modificados os latifúndios por...
por, aliás, teriam que ser eliminados os latifúndios por
dimensão, porqy.e_são iníquos, são aqueles simples
mente que têm{600 vezes o módulo rural, que pode
ser de um hectare pra hortifrutigranjeiro, pode ser 120
pra reflorestamento. E vamos acabar com o minifún
dio. Vamos remembrar áreas pra que aquelas pesso
aS,_naJugar-da..orjg.em, que_migram, porque não_po~.

dem crescer, vão crescer, com uma intervenção cirú-r-::
gica do poder de Estado. Aquilo ali foi inspirado no...
no... no General MacArthur, no Japão. General
MacArthurfez a reforma manu militari. Só que os mi
litares acabaram com isso. Eles desistiram disso, fi
zeram a lei, se distanciaram dela, substituíram a re
forma agrária pela colonização e depois a lei ficou
sem vigência, emoora em pleno vigor. Eu quero que o
Estatuto da Terra até seja aplicado. Então, a lei exis
te, vamos aplicá-Ia. Se adulterou tanto, se conspur
cou tanto, que, em 87, falar em desapropriação era
heresia. Em 89, era negócio rural. Aqui no Incra, no...
no corredor do Incra tinha inúmeros proprietários ru
rais oferecendo a sua área pra ser desapropriada,
porque, ao invés da desapropriação ser um instru
mento de reforma agrária passou a ser um instrumen
to de negócio agrário. E tivemos o caso grave, que é o
caso lá de Marabá, uns casos com os antigos casta
nhais, que ano após ano havia mortes e mais mortes
nesse conflito, e foi resolvido, não através de desa
propriação, embora todo mundo falasse em desapro
priação, mas uma prosaica comparação de compra e
venda entre o Estado Federal, a União Federal, e os
donos de castanhais. Então, a sua pergunta sobre a
violência... a violência continua e deve continuar sem
pre e vai ser o critério da resolução enquanto não
houver um poder arbitral, decidido, tecnicamente ca
paz e disposto a levar às últimas conseqüências aqui
lo que está na letra da lei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Primeiro inscrito, Deputado Max Rosenmann.
V. Exª dispõe de três minutos pra formular os seus
questionamentos.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente, eu quero cumprimentar a todos os com
panheiros pelo elenco das pessoas que foram convi
dadas hoje, realmente pessoas que eu não as conhe
cia, muito inteligentes, muito preparados e que repre
sentam, de uma certa forma, um conjunto até acultu
rado da questão amazônica. Mas é lT,luito importante
que nós tenhamos uma visão também pragmática do
pela qual nós aqui viemos. Existe no Brasil uma cultu
ra que já advém, como disse o Sr. Paraguassu, com
muitos erros, né? A forma com que nós fomos coloni
zados, a forma como que foi distribuído as capitanias
hereditárias, as sesmarias e tantas outras coisas na...
na cultura portuguesa e no mando português do
Império, que acabou resultando em hábitos, aqui den
tro, errôneos na distribuição da terra. Os Estados Uni
dos, quando fez a distribuição da terra nos Estados
Unidos, eJafez_desde_o primeiro momento com.r.efoc-
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ma agrária. Eles chegavam num determinado Estado,
eles isolavam os índios e faziam uma análise e diziam
assim: no dia 1º de maio, qualquer cidadão poderá ir
lá e cercar 200 acres ou 200 alqueires. Aí os carro
ções se preparavam, a pessoa podia ir antes dar uma
olhada nas terras, ia lá e cercava uma... uma fatia ide
al de distribuição. lá ninguém recebeu grandes lati
fúndios pra fazer colonização. Lá todo cidadão rece
bia partes ideais de cada Estado e assim eles foram
colonizando todo os Estados Unidos, dentro de uma
visão de reforma agrária. Agora, eu gostaria de colo
car alguns pontos e fazer algumas crfticas, até por
que, como homem público que sou, e quando eu tra
balhei no Governo do Paraná, do José Richa, fui Se
cretário de Estado, e percebi que só decidiam as coi
sas quem tinha mandato, porque eu, como Secretário
de Estado, eu não podia valer até o final meus pontos
de vista, porque o Governador, os Deputados, a
Assembléia, quer dizer, todo um conjunto... um con
junto político é que toma as decisões e nem sempre
as idéias prevalecem quando você é só um bom ge
rente. Então, o que eu fiz? Eu disputei um mandato.
Vim pra cá como Constituinte, participei ativamente
das decisões, aprovei 86 projetos dentro da Constitui
ção, fui o segundo colocado em quantidade de emen
das apresentadas e aprovadas, das quais não têm
sido causa de retirada de projetos, de exclusão dos
projetos que eu aprovei. E tenho trabalhado, há qua
tro mandatos aqui dentro. E acho que é muito impor
tante a reunião que está sendo iniciada hoje, porque o
Brasil inteiro clama por um ordenamento na questão
da terra. E eu levantei aqui na primeira reunião tam
bém a questão do abuso, na minha visão. E eu estou
aqui como Deputado tentando defender uma posição
do abuso que está existindo nesse País na questão
das reservas indígenas, no sentido do excesso de
áreas, na minha visão, e eu defendo e aceito o contra
ditório. Me impressiona muito a posição do... do ilus
tre Jornalista Lúcio Flávio pelo seu preparo. Agora,
existe na vida, Sr. Presidente, na questão de meio
ambiente, na questão das terras, na questão da Ama
zônia, que é tão ligada à questão ambiental, dois tipos
de pensamento. E eu tenho que fazer uma... uma ex
plicação antes de poder fazer a minha pergunta, até
porque senão ela não vai ter o sentido. Existe o pre
servacionista, que é a favor da intocabilidade, do qual
eu discordo, e existe o conservadorista, que admite o
manejo, do qual eu concordo. O que falta talvez são
regras claras pra determinar o que pode e o que não
pode. Recentemente um... um grande madeireiro do
Paraná adquiriu uma área latifundiária de 100 mil al
queires na Amazônia, fez um projeto de retirada de

um centésimo da madeira por ano, voltando no
mesmo ponto inicial cem anos depois, e, quando
projeto recebeu até um prêmio do IBAMA e... e...
toda a aprovação pelos órgãos ambientais brasilei
ros, o que eles fizeram? Botaram ali uma reserva in
dígena impedindo a exploração, sem na verdade
existir um conjunto que justificasse uma reserva indí
gena. Então, esse tipo de embate, como eu citei a se
mana anterior, a questão da Cotriguaçu no norte do
Mato... no Mato Grosso, onde foi... foi levado a leilão,
autorizado pelo Senado, com declaração do Incra
que não tinha posseiros, com declaração da Funai
que não tinha índio, foi vendido em hasta pública por
uma cooperativa do Paraná chamada Cotriguaçu, 1
milhão de hectares. Levaram 3.500 colonos pra o nor
te do... pro... no Mato Grosso, se instalaram, constitu
fram uma cidade de 7 mil habitantes hoje, com prefei
tura, com tudo, com indústrias, com 7.500 proprietári
os, e agora, depois de toda essa implantação, chega
ram à conclusão que tem índios vizinhos a 400 quilô
metros, que descem uma vez por ano no rio pra pegar
a madeira necessária pra fazer seus arcos e flechas
e, portanto, toda essa área hoje já está na... na
FUNAI como reserva indfgena, com uma cidade de 7
mil habitantes dentro dela. Então esses abusos é pra
isso que eu vim aqui discutir. Agora, eu tenho, acredi
to eu, os pés no chão e por isso que eu gostaria de fa
zer algumas perguntas aos ilustres palestrantes. O
Sr. Paraguassu, ele não somente é um formado em
agrimensor, também...

O SR. CÂNDIDO PARAGUASSU ÉLERES 
Sou agrimensor, sou advogado, sou professor de Di
reito.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Exa
tamente, inclusive professor de Direito, e o senhor,
portanto, conhece muito as leis, conhece muito a le
gislação. O senhor, como advogado, advogou contra
o Iterpa. E teve uma ação conhecida no seu Estado
onde o senhor, advogando contra ao ITERPA, o Dire
tor do Iterpa, o Lameirão, que era o Procurador, aca
bou perdendo um prazo fatal e que deu ganhC\da cau
sa à ação que o senhor defendia. Em seguida,~o se
nhor foi convidado a ser Diretor do órgão e, estàndo
no órgão, já como dirigente do órgão, não me consta
que tivesse sido feito posteriormente qualquer tipoIde
ação rescisória ou tentativa de modificar esse a~ór

dão, essa sentença. Eu gostaria que os senhor nos
explicasse um pouco esse assunto. Segundo, 01 se
nhor foi membro duma comissão de trabalho instituf
da especialmente para a... para a questão da devolu
ção das terras públicas da União, na faixa de domfnio
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do Decreto 1.164, ao Poder Público Estadual, o que
resultou esse trabalho. Gostaria de saber porque é
muito importante se fazer a crítica, mas é muito im
portante também se ter um sentido solucionad?r das
coisas, porque a crítica é muito fácil. Eu gostaria que
as pessoas ao assumir os... os... ~uas ... as su~s fun
ções... Por exemplo, toda a sua vida... C~~hec~ o se
nhor pela primeira vez hoje e até no seu (Imntehgível)
que eu não o conheço, mas tenho informaçõe~, o se
nhor sempre combateu a qualidade do serviço do
ITERPA, que... que o órgão não está tecnicamente
preparado e que principalmente não tem um cadas
tro. Por incrível que pareça, o órgão estadual de con
trole das terras do Pará não tem um cadastro. O se
nhor foi diretor técnico lá.

O SR. CÂNDIDO PARAGUASSU ÉLERES 
Hum... hum.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - O
que senhor fez pra que pelo menos iniciasse esse tra
balho ou que se constituísse um cadastro no Iterpa
viável e, por último, o senhor realmente esteve com o
Cecílio Rego Almeida, ele esteve a sua procura lá no
Iterpa, esteve uma... teve uma abordagem, porque
ele havia adquirido uma terra. Porque há uma diferen
ça. A grilagem... e às vezes até eventualmente um
comprador de boa fé, porque, quando há uma dúvida
na aquisição de uma propriedade, a gente só prova
no Brasil se é proprietário ou não se ela for a juízo e
se houver uma definição jurídica. Às vezes a gente
tem uma casa, uma propriedade, a gente se conside
ra proprietário e pode passar anos e anos e enquanto
não houver um questionamento, nós não temos a cer
teza da propriedade. Um amigo me disse esses dias
que um tio dele, que tem uma propriedade de 200
hectares no Mato Grosso do Sul, há 58 anos, portanto
há muito tempo ele é proprietário dessa área, agora
depois de 58 anos, os índios vizinhos I~uestionam a
questão de uma existência de um cemitério de... dos
índios naquela área, dos seus 200 alqueires ou hec
tares, e estão questionando a possibilidade da área
dele, depois de 58 anos, de uma área de 200 alquei
res ou hectares ter sido de livre posse pacífica e do
mínio, ter que se tornar também uma reserva indíge
na. Então, a propriedade, ela só é válida quando você
questiona juridicamente. O Sr. Cecílio Almeida com
prou a área em 95. Ele comprou ,em 13 de junho de
95, e o senhor respondeu a ele no dia 29 de ma~o, de
96 onde o senhor desaconselhava ele a adquirir a
ár~a. Mas ele não foi lhe perguntar se ele deveria ou
não adquirir a área, até porque o Iterpa é um órgão
quacuidade...dacumentos-pÚbJicos_E..eLabavja..enten=....

dido e continua entendendo que ele adquiriu terra de
particular não necessariamente ir lá consultar o Iterpa
se as terras eram públicas e... e com idoneidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Para concluir, Deputado.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - De
forma que ele levou o projeto ecológico, que não é ife
gal, que não é ilegal, e, portanto, eu respeito até o,seu
ponto de vista, Dr. Lúcio, quando o senhor questiona
a... a venda do carbono, da troca e tudo. Eu questiono
pelo seguinte: eu quero saber se aquilo..: se o ~enhor
falou várias vezes que se cumpra a lei, entao, en
quanto existir uma lei nacional que permita u~a re
serva com essas finalidades, não é crime. E nao se
pode condenar uma pessoa que,deseje, até no fim,de
sua vida. Ele é paraense. Ele hOJe mora no Parana, o
Sr. Cecílio Rego Almeida...

(Não identificado) - (Inaudível.) Coitado.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ...e
ele não é coitado, ele é uma pessoa que tem boas
condições financeiras e ele deseja fazer um projeto.
Foi lá pra lhe comunicar do projeto, ele não foi pra ~er

guntar da legitimidade da terra. Agora, se o projeto
não interessa, se o projeto não interessa ao Estado,
se o Estado não quer um projeto dessa natureza, por
que é contra os princípios desenvolvimentistas d?
Estado, tudo bem. Agora, não se pode alegar que o CI

dadão seja grileiro, seja usurpador, que seja acusado
de assassino, de escravagista, de matador de índio,
de... de tudo aquilo que a própria CPI da Grilagem do
Pará o isentou com clareza desses agressões. O que
está hoje em dúvida, e ele está aguardando, é o julga
mento, pela Justiça, se ele é ou não proprietário de
uma terra que foi leiloada pelo Banco do Estado do
Pará. O senhor disse que os documentos não exis
tem Sr. Lúcio Flávio, que, no entanto, o Governo do
Est~do do Pará aceitou como garantia do emprésti
mo, se apropriou pelo valor da dívida, botou em leilão,
arrematou, se satisfazendo com o retorno desta pro
priedade à... à propriedade do Banco. Posteriormente
esta área voltou ao domínio do... do... do devedor, por
que foi lá e pagou a conta e pediu o retorno, e o banco
concordou, e vendeu ao Sr. Cecílio Rego Almeida.
Ora, não é possível que uma pessoa que vai comprar
uma área, grande ou pequena, ele analisa a origem e
analisa a... o... a sua área de domínio...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Max Rosenmann, por favor.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sim,
-.Senbor_
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu... eu queria pedir a V.Exa....

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ...e
ele...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - ...que concluísse.

O SR. DEPUTADO MAX- ROSENMANN - Eu
concluo nesse momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Nós temos onze inscritos.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu
concluo nesse momento. Eu só gostaria de lembrar
ao Presidente que todos os oradores que foram da
dos vinte minutos falaram o tempo que necessitaram.
Mas eu concordo em encerrar nesse momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - É... inclusive, já tamos com o chamado da
Ordem do Dia.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - De
forma...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - AL..

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ... de
forma... Eu concordo, mas eu só queria que essa flexi
bilidade também valesse pela importância do assunto
que eu estou trazendo. Então ele não foi ao ITERPA
lhe procurar a opinião sobre a legitimidade, foi, sim,
lhe transmitir o plano da Rondon Ecológica. E o se
nhor desaconselhou a aquisição um ano e meio de
pois e não foi o que ele foi lhe procurar. Então eu gos
taria que o senhor respondesse os meus questiona
mentos. Ao senhor, Dr. é... Lúcio Flávio, eu quero di
zer minha admiração pelo seu conhecimento e acho
que em princípio o que eu discordo do senhor é a
questão do ponto de vista que eu lhe vejo como um
preservacionista. E hoje, por absurdo, no final da sua
explicação, eu achei um absurdo o senhor defender a
idéia do Estatuto da Terra, a idéia duma... duma pro
posta absolutamente vencida, que destruiu, inclusive,
o colonato no Brasil, que foi uma... um regime que ti
nha qualidade de convivência na relação capi
tal-trabalho e que criou o bóia-fria no Brasil. Quem cri
ou o bóia-fria no Brasil, o senhor que é estudioso, é
bom que saibamos, foi o Estatuto da Terra, quando
determinou o direito da reivindicação da propriedade
a todo funcionário que tivesse trabalhando a terra pra
si. E foi isso que o Estatuto da Terra fez: o conflito do
bóia-fria, que hoje é a maior... maior .é... desgraça da
pobreza brasileira na terra. Muito ourigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - É... Dr. Paraguassu, eu gostaria que o senhor
pudesse ser bastante breve...

O SR. CÂNDIDO PARAGUASSU ÉLERES 
Vou tentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
tro) - Dr. Lúcio, porque nós tamos com a Ordem do
Dia já .

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Pela or
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - ...e nós temos que encerrar... Pois não, Deputa
do Paulo Rocha.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - V.Exa.
aceita uma sugestão? Como são onze Deputados
inscritos e já tamos vizinho da Ordem do Dia aí, a luzi
nhajá tá...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Já está piscando, Deputado. Eu sei que seu olho
é...

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Dar
uma... dar uma sugestão que fizesse blocos de três
ou quatro Deputados...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, pois não.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - ...que ar
os...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Tá certo.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - ...debate
dores poderiam responder ao bloco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Então vamos procurar ser... ser breve.

O SR. CÂNDIDO PARAGUASSU ÉLERES - Eu
vou responder...

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sim, mas
tá aceita ou não a sugestão? Não tá aceita a suges
tão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Tá aceita, de acordo, eu só vou dar a resposta
aqui ao Dr. Paraguassu pra depois fazer.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Ah!

O SR. CÂNDIDO PARAGUASSU ÉLERES - Eu
vou tentar... Eu vou responder, não vou tentar. É... é
inverdadE:' que o Sr. Cecílio tenha ido pra nós não per
guntar, ele foi-nos perguntar, sim. E nós dissemos a
ele... Não foi a mim que ele perguntou, perguntou à
Diretoria Técnica, à Diretoria do ITERPA, o Presiden
te, o Diretor Jurídico e o Diretor Técnico. E nós disse-
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mos pra ele que não comprasse a terra. Portanto, é
inverdade...

{Intervenção inaudível.}
O SR. CÂNDIDO PARAGUASSU ÉLERES 

Não, me... me permita completar. É inverdade ·o-fato
de que ele tenha ido comprar. Agora, é mentiroso da
parte dele, porque ele, quando esteve lá, esteve efeti
vamente para pedir a nossa opinião, ele foi saber se
poderia comprar a terra. E estou aqui eu dizendo não
somente por mim, mas falo pelo Presidente e pelo Di
retor Jurídieo,-qlfe-J)odel"á-vir aqui, talvez, ainda. Maiª.
ainda: não é exato, Excelência, que o ITERPA não
seja competente para responder estas questões por
uma razão muito simples: toda a terra do Brasil per
tenceu ao reino do Portugal, pertenceu à República e
pertenceu aos Estados. Portanto, a origem dominial
sempre começa lá no Estado. É por isso que a ausên
cia de um cadastro não nos tem permitido contestar
esses fatos, mas não há registro de terra e eu disse
sem saber que essa pergunta seria..

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE {Deputado Luciano Cas

tro} - Sr. Deputado Max Rosenmann, não vamos...
O SR. CÂNDIDO PARAGUASSU ÉLERES 

Não tenho eu procuração pra falar pelo Banco, mas...
maso...

O SR. PRESIDENTE {Deputado Luciano Cas
tro} - Vamos... vamos evitar a réplica...

O SR. CÂNDIDO PARAGUASSU ÉLERES 
...erro do Banco não legitimaria...

O SR. PRESIDENTE {Deputado Luciano Cas
tro} - Pediria que o senhor respondesse às questões
objetivamente.

O SR. CÂNDIDO PARAGUASSU ÉLERES 
Mas eu tô respondendo objetivamente, quer dizer, é
inverdade que ele tenha feito isso, porque na verdade
ele foi-nos perguntar. E se ele chegou lá em 95, quan
do chegou, e apenas em 96 nós demos resposta, é
porque apenas em 96 é que ele nos anunciou a com
pra. Talvez ele já tivesse comprado, e o senhor prova
que realmente, lamentavelmente, como paraense, ele
havia mentido naqueles momentos, ou seja, ele,
quando esteve lá, queria saber se poderia comprar,
nós dissemos que não comprasse e ele comprou. Se
gundo fato: em relação à sesmaria da ação que ga
nhei como advogado, ela diz respeito a uma sesmaria
e a tese que eu levantei junto aoTribunal, junto à Co
marca e ao Tribunal se originou no próprio ITERPA.
Eu usei, um parecer da Dra. Wanda Luzia, que era
Proáuradora do ITERPA e que posteriormente foi Pro
curadora_da_Ministérjo_P-úbJico..EJoi.com bãse.nisso_
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-
em que ela diz que aquela sesmaria, especificamente
aquela sesmaria, constituía domínio, porque antes de
1852 havia sido pago a sisa. E foi com base nisso que
o Tribunal aceitou. Mais ainda: o Tribunal disse que -

. e é esse o·resultado do acórdão - o art. 316 da Cons
tituição do Estado e o art. 44 da Disposições Transitó
rias, ele diz que as terras públicas que tenham inscri
ção é... é... é... é... cartorial de mais de quarenta
anos, antes do Código, constitui. Portanto, a decisão
do Tribunal foi uma decisão irrecorrível. E, mais ain
da, o Tribunal aprovou isso por unanimidade, com
base na Constituição do Estado. Finalmente-;-a respe- .
ito do GT-Pará, nós temos aqui na... na... na... nesta...
nesta... nesta.. neste plenário a presença do Deputa
do Nilson Pinto. E ele acompanhou esse processo. E
eu falei rapidamente desse processo aqui no Grupo
do GT Pará e concluo apenas o seguinte: dos cerca
de 150 mil quilômetros quadrados que deveriam re
tomar para o Estado porque foram áreas não inscri
tas, 149 e fração, até agora o ITERPA ainda não pro
videnciou com seriedade o retorno dessas terras.
Mais ainda: nesta ação em que eu tento provocar o
retorno via judicial, que é essa ação feita contra a
Vale do Rio Doce, o próprio Estado do Pará não acei
tou o litisconsórcio ativo. Mas eu estou deixando,
trouxe à colação desta Mesa um relatório em que a
CPRM resume graficamente e resume o próprio acor
do e que foi feito pelas comissões. Portanto, poderá
estar à disposição de V.Exas. para a leitura final.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Luciano Cas
tro} - O Jornalista Lúcio Flávio.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Em
maio de 1995, o Sr. Cecílio do Rego Almeida assinou
com o senhor Umbelino Oliveira um contrato de com
pra e venda para a Fazenda Curuá. Ele se comprome
tia a pagar de início 100 mil reais, um... um contrato de
compra e venda no valor de 6 milhões de reais. Ele
pagaria em seguida 125 mil reais se ele provasse que
as... se o Sr. Umbelino Oliveira, vendedor, provasse
que as terras estavam regularmente registradas no
Instituto de Terra do Pará. Se ele não comprovasse,
ele não receberia o restante do pagamento. Essa
operação através de um contrato de gaveta, ou seja,
um contrato que não foi a registro, foi substituído por
um contrato registrado na Junta Comercial, em que
essa operação de compra e venda era de 500 mil rea
is, ou seja, ele praticou crime de sonegação fiscal so
bre 5 milhões e 500 mil reais, porque esta seria a... o
valor real da operação. Só que ele só pagou até hoje
100 mil reais, porque até hoje o Sr. Umbelino, que se·
queixa.disso, nãa..conseguiu.adeclaração.doJIEBP..A.
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Então o que houve foi que o Sr. Cecílio do Rego
Almeida comprou, através de um contrato de gaveta,
uma terra que ambos, ele e o Sr. Umbelino, sabiam
que a quitação dependia de uma certidão do ITERPA.
E é por isso que foi procurar o ITERPA já tendo reali
zado a operação de compra e venda de gaveta. Então
ambos sabiam que havia uma pendência e, por isso,
uma das cláusulas mais importantes do contrato é
que, não havendo a regularização, tudo reverteria
para o proprietário, para o comprador, o comprador fi

_Q.aria com o dinheiro e não... seria indenizado. Dos
cinco milhões e meió senam não em papel, mas em tr-'
tulos que ele tinha do governo que ele cederia ao Sr.
Umbelino. Então não é um comprador de boa fé. Aos
compradores de boa fé existe um mecanismo do Go
verno Federal: a Exposição de Motivos 005, baixada
pelo Presidente Geisel em junho de 1976. O compra
dor de boa fé renuncia ao registro em nome do INCRA
e sede a área pro INCRA regularizar. E o INCRA, a
partir da presunção da boa fé, registra a área real e
dá, substitui o trtulo, que pode ser sobre 10 milhões
de hectares, mas é frio, 'por um título quente, que
pode ser de 5 mil, 10 mil, 20 mil hectares. Então, na
verdade, esses são os fatos. Sobre o projeto...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Essa
é a sua opinião.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Não,
são fatos.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Está
sendo julgado. O senhor não é juiz.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Tudo
bem. Não, eu estou dizendo...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - O se
nhor é jornalista. O senhor tá afirmando com muita
ênfase a sua convicção...

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Não,
eu estou lhe dizendo documentos, eu estou lhe nar
rando documentos.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Mas
os documentos (ininteligível.)...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu gostaria que o jornalista concluísse.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Vári
os desembargadores sabiam...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Max Rosenmann, eu gostaria que o
jornalista concluísse.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - O
Desembargador João Alberto Castelo Branco deu o

voto como relator e não na Comissão. Ainda vão ser
votados os outros.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Exa
tamente. Mas abriu uma outra linha contrária à do se
nhor.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Tudo
bem, mas estamos falando de fatos, não entendimen
tos.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - (Inin
teligível) o senhor não é juiz.

·-O-SR-.-LÚCIO-FLÁVIO DE.F-ARIA_PJNTO -Tudo
bem. Tá certo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Gostaria que concluísse.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO 
Bom, sobre a ecologia, é evidente que eu não sou
contra, Deputado, sou a favor. Agora, tem que ter a
área. A área não pode ser fictícia. E o projeto também
não pode ser fictício. Então eu sou,a favor, leu não sou
preservacionista. -. "

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Pode
estar certo, então, que o Sr. Cecílio ganhar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Max Rosenmann, em respeito...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Max Rosenmann, em respeito aos
colegas...

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado L~ciano Cas-
tro) - Por favor, conclua, jornalista. ,

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO 
Estou dizendo que, desde que ele tenha as terras, va
mos discutir se o projeto é bom ou não. Ou, se ele não
tem, ele não pode nem apresentar o projeto. Sobre o
bóia-fria, eu me orgulho de ter sido o primeiro jornalis
ta que escreveu sobre o bóia-fria, sobre os "birolos"
de Votuporanga, em São Paulo.

(Intervenção inaudível.)

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Não,
não sou sempre o primeiro, mas nesse caso eu fui. ..

(Intervenção inaudível.)

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Não,
eu não fiquei irritado. Não sou irritado. O senhor tá
perguntando uma informação sobre o (ininteligível)
Saracura. Bom, então eu acho que não é o Estatuto
da Terra que causou esse problema, são os maus
proprietários que não se ajustam à modernização ru
ral que causaram esses problemas.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Concedo a palavra ao Deputado Antonio Feijão.
Em seguida, ao Deputado Sérgio Barros e, em segui
da, ao Deputado Nilson Mourão, atendendo pleito do
Deputado Paulo Rocha.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, de início eu quero parabenizar ao Dr. Pa
raguassu e ao jornalista Lúcio Flávio Pinto, porque
um dos motivos - é bom que eles saibam - de os no
mes deles terem sido citados por vários Parlamenta
res é que iriam nos dar Norte para que nós possamos
traçar linhas de ação desta CPI. E esse primeiro obje
tivo podem voltar para o Pará consagrados, porque
nos enriqueceram com os conhecimentos e com a vi
vência que os senhores têm sobre esta questão. A
única coisa que eu gostaria, na parte mais prática de
perguntar tanto ao Dr. Paraguassu quanto ao jornalis
ta Lúcio Flávio Pinto é que, analisando as CPls do
Narcotráfico, dos remédios, elas se dissipam muito. E
nós queríamos fazer uma CPI que trouxesse o todo
para o específico e servisse como modelo para o
País, que a coisa é desse jeito, que o cartório tá iá e
age assim, que os demais agem, mas não daria pra
nós varrermos tudo isso. E que pudesse nos sugerir
aonde começarmos a fazer um trabalho que o especí
fico pudesse servir como um exemplo forte, consoli
dado, para que a gente possa, inclusive, atender a es
sas angústias dos senhores que a gente tem assisti
do. E só com relação a uma pergunta para o Dr. Para
guassu, se o senhor hoje, como homem especialista
na área de fundiária, de agrimensura e um jurista mui
to bem talhado na questão fundiária, se o senhor hoje
tivesse que fazer uma inspeção na Jari, na época que
ela tivesse esse documento de 100 hectares, o se
nhor poderia concluir que a terra da Jari é ilegal? Se
gundo ponto: caracterizada que a terra da Jari é ile
gal, só do lado do Amapá ela já tirou de caulim mais
de 2 bilhões de dólares. E agora que deu entrada no
INCRA do Amapá para procurar a titulação dessas
terras. Ora, nós sabemos que tem o royalty da super
ficialidade, dada pelo Decreto 227, que é o Código de
Mineração, de 1967. Então o Estado brasileiro, só no
caso da Jari, tá perdendo algumas dezenas de milha
res de dólares, especialmente o Amapá,. por ter tido
uma empresa que fez um acordo interno entre a Ca
dam e a Jari, pagando 190 mil reais só de royalties,
por ser a Jari dona das terras que a Cadam tem as
suas jazidas. Então a pergunta, na realidade: qual se
ria os caminhos mais objetivos que nós da CPI deva
mos traçar? Por exemplo, no Pará, exemplarmente, a
CPJ_de\leriasaconcentrar em.que.pontas,.que.cartóri:.

os, que Municípios pra que a gente não cometa o erro
de querer ser muito holrstico e muito mariposa pra
buscar os holofotes da imprensa?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Barros.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, gosta
ria de fazer a saudação aos expositores e ao Dr. Cân
dido Paraguassu, que é agrimensor, é jurista, é pro
fessor da Universidade. O senhor colocou muito bem
com relação o problema cadastral. Existem, basica
mente, na maioria dos Estados, um Instituto de Ter
ras. E existe também a maioria absoluta, pra não dizer
na totalidade, o total despreparo desses institutos.
Pelo menos na região Norte do País eu conheço a
maioria deles. Em termos de País, aquele que eu en
contrei melhor preparado, organizado foi do Estado
do Paraná. Com relação essas dimensões, essas
avariações tamanhas, em tamanhas proporções, eu
perguntaria: aonde que está o... a causa maior: é no
problema cadastral, nesse desconhecimento total,
mesmo a nível de profissionais, no cartório, nos cartó
rios, ou precisaríamos, talvez, fazer uma reformula
ção na Lei dos Registros Públicos? Com relação o do
mínio das terras, eu vejo que realmente eu concordo
com o que o senhor mostrou ser apenas a União ter o
domínio em terras nas faixas de fronteira. Até porque
foi... foram revogados os decretos de 76, 73 com rela
ção às terra públicas. E uma manobra que parece...
é... com relação às áreas da Vale, quando decretou
uma rodovia que era estadual ser... ser... é... é... fede
ral. Por um outro lado, na década de 70 o INCRA, na
regularização das áreas, tinha a EM-77, onde ele fa
zia a regularização das propriedades. Em seguida,
também o próprio... a própria Lei 6.383, de 76, que
permitia fazer ali, através de uma ação discriminató
ria, levando em consideração a EM-77 e 78 e também
esta lei, levar a propriedade até o módulo máximo de
600 vezes. Hoje, basicamente, com a extinção da
EM-77 e alguns anos já a 6.383, ela foi considerada
inconstitucional. Então o domínio das terras dentro
das federações, com exceção das faixas de fronteira,
no meu entender, pertencem aos Estados, que deve
rão, naturalmente, gerir... é... esta... este reordena
mento. Não é ocaso do meu Estado ao qual repre
sento, porque o Estado do Acre, ele basicamente fica,
na sua totalidade, dentro das faixas de fronteira da...
da...de 66 e de 150, ficando uma pequena parte, na
faixa de 1 milhão e 200, quase 1 milhão e 500 hecta·
res, fora dessa faixa de fronteira. O jornalista Lúcio
Fláv.1o_colocou_que quando_da.regularização das_ter.=:
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ras do Ceemo Almeida elas foram, vamo dizer'assim,
revogadas, ou seja, o proprietário, na época, antes de
chegar até este, ele desistiu para que, naturalmente,
essa ação discriminatória, através da EM-77 ou tal
vez daquela lei, pudesse ser, vamo dizer assim, expe
dido novo título. Eu pergunto se ficou nesse limite de
600 vezes o módulo, né? Etambém o que o nobre jor
nalista vê com relação à situação dos cartórios como
um todo. Porque, no meu entender, a maior... maio
res problema dessa... dessa situação toda das di
mensões, das superposições do primeiro, segundo,
terceiro degraus, é por uma questão bastante sim
ples: falta o mapeamento, falta essa reorganização.
No ano passado tivemos oportunidade de ir, repre
sentando a Câmara Federal, no Instituto Militar de
Engenharia, onde foi feita uma carta. Basicamente a
maioria dos (ininteligível) assinaram encaminhando
ao Presidente no sentido desse mapeamento. Nós
tempos países aqui, mesmo da América Latina...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Sérgio, eu pediria que concluísse,
porque eu estou recebendo a comunicação da Mesa
pra suspender, senão nós não vamos... Pra concluir,
por favor. Eu compreendo a vontade de vocês, mas
isso independe de mim. O Presidente tá convocando,
pedindo pra encerrar os trabalhos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Bom,
então fico por aqui, com relação, fundamentalmente,
esse cadastramento e à legislação e também com re
lação a se foi estabelecidos, não só nessa proprieda
de, aos demais, a questão dos módulos e também a
EM-77 de 88... 78. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu..., temos ordem da Presidência, novamente,
para encerrar os trabalhos. Eu gostaria apenas que
eles pudessem responder rapidamente. E... infeliz
mente, eu não tenho como continuar. Já veio reitera
das vezes pra encerrar os trabalhos da Comissão.

(Não identificado) - Não tem como votar e de
. ?pOiS....

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Veja bem, tenho como voltar aqui depois da ses
são. Agora, precisa saber se os Srs. Parlamentares
estão dispostos a voltar. Se estão, nós faremos, da
mos continuidade depois, sem nenhum problema.
Agora, é preciso saber se estarão aqui.

(Intervenção inaudíve/.)
O $R. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - Hein? Vai e volta, eu suspendo agora. E aí eles
. respondem depois e...

(intervenções simultâneas ininteligíveis.)

(Não identificado) - Sr. Presidente, só uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Hein? Já está... é a segunda chamada, reitera
damente, para que nós comparecêssemos lá.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente, gostaria de bem rápido só fazer chegar à
Mesa os documentos que eu trouxe pra conhecimen
to da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não. Então, a sessão fica susp.ensa e retor
naremos. Tão logo terminem as votações nós retor
naremos ao plenário.

(Pausa na gravação.)
O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Sr. Pre

sidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - Pois não.
OSR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Sr. Pre

sidente, eu gostaria só que pudesse confirmar, Sr.
Presidente. Sr. Presidente, a informação que eu rece
bo agora do plenário é que está votando o prorroga
mento da CPI do Narcotráfico e ainda não iniciou a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu recebi um comunicado...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Mas
para quem... quem... o Deputado que ainda não deu
presença em plenário possa fazê-lo. Mas não é vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu já recebi duás comunicado do Presidente da
Casa. Oficialmente mandou. Então eu faço... Eu quero
saber se os Deputados estão dispostos a retornar
aqui.

(Não identificado) - Sr. Presidente, não tem vo
tação mais não? (ininteligível.)

(Não identificado) - Que horas a gente vai vol-
tar?

O SR. DEPUTADO SERGIO BARROS - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado' Luciano Cas
tro) - Eu não sei, isso ar...

(Não identificado) - Vamos retornar daqui a
pouco!

O SR. DEPUTADO SERGIO BARROS - Sr.
Presidente, só uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não é assim. Eu não posso. Depois da Ordem
do Dia, eu não posso começar.
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o SR. DEPUTAQO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, eu sugiro que... ver se é possível os pa
lestrante responder as nossa pergunta...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Vou dar aos palestrantes a resposta do senhor e
vou encerrar a sessão, tá? i

'"O SR. DEPUTADO SERGIO BARROS - O.k.
Positivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Por favor, Deputado... jornalista Lúcio Flávio.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - É...
pra ser bem... bem prático na sugestão do Deputado
Antonio Feijão, eu queria dizer o seguinte: primeiro,
sobre o caso da Jari, eu acho que a CPI deveria pedir,
requisitar dos arquivos do antigo Conselho de Segu
rança Nacional o processo de regularização das ter
ras. Em 1976 a Jari entrou com pedido pra regularizar
trinta e duas posses. Ela pretendia que fosse 1 milhão
e 600 mil. O ITERPA deu um parecer que o máximo
de regularizável de terras da Jari era 340 mil. O Con
selho de Segurança Nacional, em 1978, avocou o
processo e esse processo sumiu, nunca mais se sou
be. Então, na verdade, o único parecer que se tem so
bre a Jari é de que o máximo que ela pode ter são 360
mil hectares. Eu sugeriria à Comissão, então, que fi
zesse um roteiro para verificar os seguintes casos: da
Paraporã. Paraporã é um projeto agropecuário em
São Domingos do Capim que foi desapropriado irre
gularmente pelo Governo do Estado, em 1971. A de
sapropriação foi considerada ilegal, porque era real
mente anticonstitucional, o Estado desapropriou por
interesse público e, na verdade, só podia ser por inte
resse social e interesse social monopólio da União.
Foi anulado pelo Supremo, o INCRA emitiu um novo
decreto de desapropriação, correram paralelamente
duas ações, estadual e federal, o INCRA diz que já
pagou todo o valor da terra nua e benfeitorias e agora
mesmo o Supremo deu, semana passada, uma sen
tença em instância final obrigando o Estado a pagar
77 milhões de reais de indenização. Então eu acho
que este caso é um caso gravíssimo. Há um outro pa
recido e ainda mais grave, porque envolve 100 bi
lhões de reais, que é o da Sabim, que é essa indústria
que o Dr. Paraguassú referiu, que é um projeto agro
pecuário SUDAM, que nunca foi implantado. Também
houve o mesmo processo e uma juíza, em primeira
instância, condenou o Estado do Pará a indenizar em
100 bilhões de reais. Então acho que esse seria um
outro caso. O da CR Almeida, que já tá na mira, o do
Carlos Medeiros, que são... somados os dois são
quasavinte_miJbães..de.hectares•.DJJLP..araguass.l1já

se ref~iiu a da gleba Eico. Também acho que é um
processo que precisaria rapidamente ser levantado.
Então'acho que a CPI se... Por exemplo, no caso da
Jari, se a CPI conseguir encontrar onde está o projeto
de... o processo da regularização das terras, já seria
um enorme serviço de utilidade pública, porque está
envolvido 1 milhão e 600 mil hectares. E entre os 360
mil reconhecidos e 1 milhão e 600, só aí nós temos al
guns milhões de reais que podem retornar ao patri
mônio público. Sobre aquela regularização que o De
putado Sérgio perguntou, não foi utilizado esse meca
nismo ,no caso da CR Almeida, porque a CR Almeida
não renunciou aos registros. Inclusive, ela está bri
gando judicialmente pra que esses registros, que já
houve uma tutela antecipada em primeira instância,
continuem válidos enquanto a discussão de mérito
prossegue. E nós sabemos que isso ainda vai demo
rar bastante tempo. Então não houve um mecanismo,
nem a EM-77 nem a EM-006 não foram utilizadas
nesse caso porque não houve renúncia prévia. E a
condição é a renúncia prévia. Então não houve. É...
no caso dos cartórios, eu acho que a Comissão pode
ria selecionar alguns cartórios e ver. O cartório de
Boca do Acre, por exemplo, é um cartório... O cartório
de Humaitá, no Amazonas, o cartório de Acará, o car
tório de Altamira, o cartório. de São Félix do Xingu e
São Miguel do Guamá. Basta ver isso e o senhor já
vai ter acho que um material imenso. Agora, como
corrigir isso? Eu acho que em 70 a 90% dos casos é
má-fé do escrivão. Ere sabe que ele está fazendo
uma coisa ilícita. Em alguns cartórios, talvez hoje já
não se encontre...

(Não identificado) - É despreparo.
O SR. LÚCIO FlÁVIO DE FARIA PINTO - Não

é despreparo, é má-fé. Em alguns cartórios há folhas
em branco. Você tem registros seguidos e no anterior,
um registro em branco, que depois é preenchido con
forme as utilidades. Então, diante dessa premência
do tempo, esse seria a contribuição que queria dar à
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Concedo a palavra ao Dr. Paraguassú. Eu que
ria que o senhor pudesse ser bastante breve.

O SR. CÂNDIDO PARAGUASSÚ ÉLERES - Eu
acrescentaria aos cartório~ que Lúcio falou o de Moju
e o de Igarapé-Miri. Recentemente fiz para um cliente
meu uma pesquisa nãquela região. Levei seis meses
pesquisando e em 24 mil hectares encontrei todos os
títulos fraudulentos, todos falhos..O próprio cartorário
me procurou pra justificar que eram corretos, porque
a_oligem...dorniniaLba\lia.sidojeita_com.uma_declara~
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ção de uma posse. Provei a ele que não era. É... eu
vou... eu vou fazer uma proposta, Sr. Presidente,
mais... mais honesta, até porque o Deputado Antonio
Feijão faz uma pergunta que me toca profunda e pes
soalmente, por um fato muito singular: eu pertenci à
Jari logo nos primórdios. Em 67 eu trabalhei como
chefia... chefiei a topografia da Jari. E pude conhecer
a questão fundiária da Jari. Como eu era um modesto
topógrafo, não levaram a sério o que eu disse. Eu
digo: "Regularizem, que essas terras não constituem,
domínio."-Eu jálTle-preocupava em.:. em fazer... em... 
nessa questão dominial. Posteriormente eu assesso
rei uma empresa americana, chamada Ethyl Corpora
tion, que demandava contra a Jari. E num livro escrito
por Lúcio Flávio Pinto, posteriormente, ele... eu tive
que telefonar e dizer assim: ''Você se enganou, a Jari
não me pagou." E ele disse: "Não, quem te pagou foi a
Jari, não foi o Ethyl Corporation." Então, vejam bem,
eu trabalhei pra uma empresa, estava pensando que
trabalhava pra outra. E o que é que eu fiz? Eu fiz um
primeiro cadastramento da Jari. E como o Estado não
tinha cadastro, eu dei de presente pro Estado esse
cadastro dos mapas que eu fiz e o Estado pôde então
me fornecer uma certidão dos títulos da Jari. Mas a
Jari acabou "perdendo", entre aspas, a questão, e foi
feito um acôrdo em Nova Iorque. Anos depois a Polí
cia Federal me procurou e eu informei a eles: "Olha,
a... a... a... SAGRI, Secretaria de Agricultura, tem es
ses dados. E posteriormente o Conselho Almirante...
Almirante... Almirante - me ajude, Lúcio, lá do
GEBAM - Gama e Silva mandou um coronel, lá, e um
advogado no meu escritório e eu disse: "Olha, certa
feita eu dei informações sobre esses dados para a
Polícia Federal. Agora eu não posso dar, porque o
meu cliente saiu do Brasil. A não ser que a União Fe
deral queira entrar de braço dado comigo numa corte
americana." Ele entendeu o recado, o Conselho me
pediu por ofício e eu forneci a eles esses dados, os
dados que eu tinha do cadastro. Posteriormente, em
85, eu fiz para a própria Jari o cadastro. Então fiz um
trabalho que talvez seja o único trabalho que está fei
to. Quando e~ assumi a diretoria técnica do ITERPA
eu disse ao Presidente: "Olha, eu estou impossibilita
do de fornecer os mapas que eu tenho, porque são do
meu cliente. Eu tenho, sou obrigado a ter sigilo." A
Jari tem esse mapa, aonde pela primeira vez se de
monstra especificamente os números. Então um pri
meiro número é no terreno chamado Santo Antônio
da Cachoeira. Só esse lote são mais de 400 mil hecta
res. E foi demarcado judicialmente. Então existem
questões complexas e a Jari tem que ser demandada
para fornecer esses dados. Ela tem um bom volume

de títulos definitivos, títulos de legitimação e tem um
bom volume de títulos de posse. E como o Amapá
pertencia ao Pará, alguns títulos desses foram expe
didos pelo próprio Estado do Pará. Então é uma ques
tão que tem que ser levantada, realmente, num caso
à parte. Mas, em qualquer circunstância, não respon
do eu as perguntas do Deputado Sérgio Barros, por
que elas envolvem uma análise técnica mais profun
da. E não quero eu, aqui, deixar nenhuma dúvida
quanto à precisão dos dados que eu po~§o ilJ.forméY:, _
Como eu estou -sabendo que a Comissão vai a Be
lém, eu me coloco à disposição pra complementar,
porque, lamentavelmente, a questão fundiária do
Brasil tem sido levada por um processo igual a esse
de hoje: qU§lndo as coisas estão chegando a um fim,
tem que parar tudo e recomeçar depois de amanhã.
Proponho, Presidente, então, que... não sei qual é a
disposição do meu companheiro Lúcio Flávio Pinto,
mas eu estou com horário marcado, não sabia que
poderia estender-se a isso, tenho... tenho compro
misso e me comprometo a ficar à disposição desta
Comissão em Belém, quando ela lá estiver.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, eu agradeço, em nome dessa Presidência
e de todos os membros da Comissão, a colaboração
do Dr. Paraguassú e do jornalista Lúcio Flávio, que
muito enriqueceram os trabalhos desta Comissão.
Esta Comissão vai examinar, Dr. Paraguassú, da ne
cessidade de ouvi-lo novamente em Belém, se assim
desejar. Nós agradecemos, de qualquer forma, a
atenção que o senhor dispensa a essa Comissão,
bem como o jornalista Lúcio Flávio.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Nós estamos convocando reunião para a próxi
ma quinta-feira, agora, às 10h da manhã, para delibe
rar sobre uma série de requerimentos que está sobre
a Mesa. O que nós vamos fazê-lo na próxima quin
ta-feira. Deputado Babá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Eu só queria, se
fosse possível, não sei, dependendo da... Porque foi
gravada essa sessão, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Foi.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Pudesse haver, o
mais rápido possível, a degravação, que é, inclusive,
pra gente ir se preparando, porque eu também iria su
gerir não apenas do... do... do Dr. Paraguassú, mas do
Lúcio Flávio, que na ida a Belém, que tivesse mais
tempo, inclusive, pra... pra poder fazer essa... prosse
guimento dessa... dessa reunião aqui, não é verda-
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de? Mas que a gente já tivesse em mãos dessa de- República no Estado de Roraima; Ademir Junes
gravação de hoje, porque eu acho que têm dados mu- dos Santos, Superintend~~~~~_~_IJ?-ª!'Tl-ª -ºo Estado
ito importantes pra gente... . de Rõraima,- e-um representante do Ministério do

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-
tro) - Nós vamos atendê-lo e assim que... nia Legal - RR, para prestarem informações na Au-

O SR. DEPUTADO BABÁ - E também a doeu- diência Pública a ser realizada na cidade de Boa Vis-
mentação. ta, no Estado de Roraima; b) Requerimento nº 15 -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- requ~r ~ejam convidados para a audiência pública a
__tro)...=....-futermos já a-ata toda; com-teaes.es-detalhes------- ~eL.re-ahzada em Manaus, no. Est~do .do Amaz~s;-

da reunião, nós vamos encaminhar aos Srs. Parla- os Srs. Jorge Tasso Lucena, SampaiO, Superlnten-
mentares. Encerramos os trabalhos de hoje e convo- dent~ .do Incra - AM, ~enedlto ~angel de Mora~s,
cando reunião para quinta-feira próxima, dia 11, às Administrador da Funal - AM, Jo~~ ~raga, Supe~ln-
10h da manhã. Muito obri ado. tenden~e do SHU~B :- AM, os OficiaiS dos Cartórios

g de Registro de Imovels das Comarcas de Canutama,
Ata da 4!! reunião, realizada em 11 de maio L,ábrea, Boca do Acre, Carauari e Borba, o Procura-

de 2000 dor da República no Estado do Amazonas; o Desem-
Aos onze dias do mês de maio do ano dois mil, bargador Daniel Ferreira da Silva, Corregedor-Geral

às onze horas, no Plenário oito do Anexo 11 da Câma- do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Nilton
ra dos Deputados, em Brasília - DF, reuniram-se os Casara, Superintendente do Ibama no Estado do
membros da Comissão Parlamentar de Inquérito des- Amazonas e um representante do Ministério do Meio
tinada a investigar a ocupação de terras púlicas na re- Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le-
gião amazônica sob a presidência do Deputado Anto- gal no Estado do Amazonas; c) Requerimento n9 16-
nio Feijão na forma do art. 39, § 4º, do Regimento requer sejam convidados para participarem de au-
Interno. Compareceram os Deputados Airton Casca- diência pública a ser realizada na Cidade de Belém,
vel, Antonio Feijão, Confúcio Moura, Josué Bengtson, Estado do Pará, os Srs. Darvim Boerner Júnior, Supe-
Luciano Castro, Luiz Fernando, Nilson Mourão, Renil- rintendente do Incra - PA, Frederico de Macedo Oli-
do Leal, Sérgio Barros, Sérgio Carvalho e Va!dir Gan- vei~~, repr~sentante da Funai - PA, Dulce de Nazaré
zer, titulares; Babá, Eurípedes Miranda, João Tota, de Lima Leonci, Presidente Iterpa - PA, Deputado
Paulo Rocha e Vanessa Grazziotin, suplentes, e, ain- Cláudio Almeida, Relator da CPI que investiga a ocu-
da, o Deputado Juquinha. Deixaram de comparecer pação de terras públicas no Estado dõ Pãrá, Ronaldo
os Deputados: Alceste Almeida, Almir Sá, Átila Lins, Barata, ex-Presidente do Iterpa, oficiais de Cartórios
Nilson Pinto e Robério Araújo. Abertura: Havendo nú- de Registro de Imóveis das Comarcas de São Félix
mero regimental, o Senhor Presidente declarou aber- do Xingu, São Domingos do Capim, Altamira, Mara-
ta a quarta reunião da CPI. Ata: Tendo em vista a dis- bá, Vizeu e Almerim do Pará, Ubiratam Gazeta, Pro-
tribuição antecipada de cópias da Ata da terceira reu- curador da República no Estado do Pará, Felrcio Pon-
nião a todos os membros presentes, o Senhor Presi- tes Júnior, Procurador da República no Estado do
dente indagou da necessidade de sua leitura. O De- Pará, Desembargadora Maria de Nazaré Brabo de
putado Josué Bengtson solicitou a dispensa da leitura Souza, Corregedora-Geral do Tribunal de Justiça do
da Ata que, submetida a votos, foi aprovada sem res- Estado do Pará, Alison José Coutinho, interventor do
trições. Expediente: Correspondência do Sr. Otávio Ibama no Estado do Pará 3) Do Deputado Airton Cas-
Mendonça, ponderando sobre suas dificuldades de caveI: a) Requerimento nº 17- requer sejam convida-
locomoção para comparecer perante a CPI em razão dos os Srs. Umberto Raimundo Costa, Dire-
de sua idade e condições de saúde, mas se dispondo tor-Preside"nte da Companhia de Pesquisas de Re-
a colaborar com a Comissão quando esta se deslocar cursos Minerais - CPRM, Constantino Cronemberger
para o Estado do Pará. Ordem do Dia: Apreciação de Mendes, Gerente do Fundo de Investimentos da
Requerimentos. Foram aprovados os seguintes Re- Amazônia - FINAM, um representante da Associação
querimentos: 1) Do-Deputado Sérgio Carvalho: a) Re- dos Notários e Regístradores do Brasil- ANOREG. 4)
querimento nº 14- convidando os Srs. Manoel Andra- Do Deputado Sérgio Carvalho: a) Requerimento nº 18
de de Freitas, Superintendente do Incra - RR; Valter - requer seja convidado a participar de reunião de au-
Bloss, Administrador Regional da Funai - RR; José diência pública o Sr. Miguel Reale Júnior, Advogado e
Iguatemi de Souza Rosa, do Instituto de Terras de Ro- Jurista. b) Requerimento nº 19 - requisita o servidor
raima;_Eduar.clo-..André _Lop.es... flinto,_ Procuradou1a. Everaldo_Perelra......lotado...lla_Agência..Brasileira-de
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Inteligência, para assessorar a CPI; c) Requerimento
nº 20 - requer sejam convidados os Srs. Eduardo
Henrique Freire, Diretor de Cadastro Rural do Institu
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
INCRA, Marcelo Afonso Silva, Diretor de Recursos
Fundiários do Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária - INCRA. 5) Do Deputado Babá: a) Re
querimento nº 21 - requer sejam convidados os Srs.
~úcio Flávio de Faria Pinto e Cândido Paraguassu
Eleres. 6) Do Deputado Renildo Leal: a) Requerimen
to nº 22 - requer ao Instituto de Terras do Pará 
ITERPA, e ao Incra informações sobre todos os pro
prietários de terras no Estado do Pará cujas proprie
dades possuam mais de 72.000 (setenta e dois mil)
hectares. 7) Do Deputado Babá: a) Requerimento ng

23 - requer a convocação, na qualidade de testemu
nhas, dos oficiais de cartórios dos Municípios de São
Miguel do Guamá e Igarapé-Mirim para serem ouvi
dos na audiência pública a ser realizada na cidade de
Belém. Às onze horas e vinte minutos, o Deputado
Luciano Castro, assumiu a condução dos trabalhos.
O Deputado Sérgio Barros encaminhou à Comissão
cópias de registros de propriedades rurais em seu
nome no Estado do Acre. O Deputado Antonio Feijão
sugeriu a criação de grupos distintos de parlamenta
res para realizarem diligências simultâneas em luga
res diversos em razão das grandes distâncias na re
gião Norte. O Senhor Presidente ponderou ao Depu
tado Antonio Feijão que as Audiências Públicas a se
rem realizadas pela Comissão necessitariam de quo
rum para deliberar sobre possíveis proposições.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
às onze horas e cinqüenta e cinco minutos, antes
convocando a próxima a realizar-se no próximo dia
dezesseis de maio com o depoimento do jornalista
Policarpo Júnior. E, para constar, eu, Erles Janner
Costa Gorini, , Secretária, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pre
sidente e irá à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados juntamente com as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Feijão)
- Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da 4l! reunião desta Comissão. Ata: Tendo
em vista a distribuição de cópias da ata da 3ª reunião
a todos os membros presentes, indago sobre a ne
cessidade da leitura da mesma.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON 
(Intervenção inaudíveJ.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Feijão)
- Leitura. Dispenso a leitura da ata, solicitada pelo

Deputado Josué Bengtson. Não havendo quem quei
ra discutir a matéria, ponho em votação. Aqueles que
estiverem de acordo permaneçam como se encon
tram. (Pausa.) Aprovada a ata. Correspondência do
Sr. Otávio Mendonça, convidado pelo ofício nº 9 des
ta Presidência, para prestar esclarecimento, ponde
rando sobre suas dificuldades de locomoção, em ra
zão de sua idade e condições de saúde, mas se dis
pondo a colaborar com esta C'PI, quando esta se des
locar para o Estado do Pará. Ordem do Dia. Esta reu
nião f~i cOJ;lvocada para apreciação de requerimen
tos. Concedo a palavra' ao nobre Relator. Leitura dos
requerimentos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO' CARVALHO 
Bom-dia, Sr. Presidente, bom dia srªs e Srs. Deputa
dos. Nós... vocês têm em mãos aí uma agenda que
está sendo divulgada para as nossas próximas au
diências públicas. E aqui, no dia 18, nós estamos con
vidando para estar aqui presente, inclusive com a
confirmação do Procurador-Geral do Incra, Dr. Se
bastião Azevedo, e aqui, logo em baixo, está a Procu
radora Carmina e a Procuradora Lúcia. No entanto,
não são esses nomes que estarão aqui junto com o
procurador-geral. Quem estará aqui são os diretores.
E eu gostaria dos requerimentos aqui, por favor. O
nome dos diretores, por favor, os requerimentos, né
Sandro, por favor, passe pra mim. Nós achamos muito
interessante com a presença do Procurador-Geral do
Incra, onde ele poderá fazer uma explanação a todos
os Parlamentares aqui, a respeito de como que o
Incra está tratando essa questão de documentação ir
regular, principalmente no Estado do Pará, como nós
estivemos aqui ouvindo do Dr. Cândido Paraguassu e
também do Lúcio Flavio Pinto, que eles abordaram
muito bem, enfocaram muito bem esse assunto, a
respeito de irregularidades em Cartório de Registro
de Imóveis, no Estado do Pará. E isso não é só no
Estado do Pará, no Estado do Amazonas nós também
temos, nos Municípios de Canutama, Lábrea, Boca
do Acre, Humaitá, Carauari e outros mais que já são
amplamente divulgados. Eu acho que seria muito en
riquecedor estar com o procurador-geral para abordar
a respeito desse assunto, de como o Incra está tratan
do essa questão de documentação irregular nas Co
marcas em Cartório de Registro de Irnóveis também.
Estará presente aqui o Diretor de Cadastro Rural e o
Diretor de Recursos Fundiários. Por quê? Aí nós va
mos ter uma visão geral de como o Incra estará tra
tando não só desse problema
de irregularidades de 'documentação em Cartório de
Registro de Imóveis, mas também como que tá sen-
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do feito o cadastro do Incra com propriedades rurais
na Amazônia. E também como que o Dr. Marcelo
Afonso Silva está tratando desse questão fundiária,
como que ele tá lidando com toda essa problemáti
ca que n6s estamos ar vendo e que tivemos oportu
nidade de ouvir dos dois expositores aqui na reu
nião passada. Então, para o dia 18, está marcada,
já confirmada, a presença destes três integrantes do
Ministério de Política Fundiária: Procurador-Geral do
Incra, Diretor de Cadastro Rural e Diretor de Recur
sos ..fundiário;;. Agora, seria interessante, porque
~ tivemos também uma experiência, na sessão

passada, em que n6s tivemos a presença aqui dos
dois expositores do Pará, de que o horário foi muito
apertado'é que, se n6s tivéssemos um terceiro con
vidado, ficaria muito mais apertado o horário. Ao in
vés de começarmos a reunião às 10 horas, eu go~

taria de-solicitar ao Presidente que propusesse, de
pois, que,' nós pudéssemos começar um pouquinho
mais cedo, pra que a gente tivesse oportunidade de
ouvir a palestra dos três, e a gente poder também
ter a participação de todos os Parlamentares aí fa
zendo as perguntas necessárias, os questionamen
tos que acharem conveniente. Então, essa observa
ção que eu gostaria de fazer e também dar seqüên
cia aqui nesse calendário de que o jornalista Klester
Cavalcanti estará presente no dia 23 de maio, às
14h30, que é jornalista da Veja, que é autor daquela
matéria do Carlos Medeiros, do fantasma Carlos
Medeiros.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON 
(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Ele
foi aquele jornalista seqüestrado a respeito do Carlos,
Carlos Medeiros, né? E também n6s Unhamos colo
cado aqui o Secretário de Segurança do Estado do
Pará, que deu uma cobertura e ajudou nessa situação
constrangedora que ele passou lá no Pará, o Klester
Cavalcanti, o Secretário de Segurança Paulo Sette
Câmara, né? Eu acho que seria interessante. Etemos
que também, no dia 26 e 27 de maio, já o desloca
mento da Comissão para o Estado do Pará, onde n6s
teremos audiência-pública no Estado do Pará, na
Assembléia Legislativa. E temos aqui todos os convi
dados. Gostaríamos de solicitar a todos os Parlamen
tares presentes que analisassem os nomes que estão
aqui e que sugerissem. também, principalmente os
Parlamentares do Estado do Pará, sugerissem algum
outro que porventura n6s não lembramos e que talvez
seja importante para que esteja lá em audiência públi
ca....Então.-n6s..gostadamos_dapedir aos.P.ArJamenur

res, principalmente do Estado do Pará, que nos aju
dassem nessa audiência pública que será realizada
lá nos dias 26 e 27 de maio.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Eu sugeriria que...
Porque o debate com Lúcio Flávio e com Cândido Pa
raguassu Éleres, na verdade, ele não houve, aqui
para n6s, né, porque poderia dali sair, inclusive, por
que eles são, acho que das fontes que se tem no
Pará, são as duas mais capacitadas para esclarecer
uma série de pontos que não foram. Então, a minha
sugestão é que eles estejam incluídos nesse proces
so aí, entendeu, pro debate.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - De
putado Babá, por gentileza, você poderia fazer um re
querimento pra nós?

O SR. DEPUTADO BABÁ - Pois não, com cer
teza.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Incluindo os dois nomes, por favor? Então, s6 pra citar
aqui todas as pessoas que n6s convidamos e esta
mos entrando em contato pra que participem das au
diências públicas lá em Belém: a Drª Dulce de Nazaré
Leonci, que é Presidente do Instituto de Terras do
Pará; Or. Carlos Xavier, convidado, é o Presidente da
FAEPA - Federação Agrícola do Estado do Pará; Or.
Oarvim Boerner Júnior, é Superintendente do Incra
no Pará; Dr. Otávio Mendonça, especialista em Direito
Agrário, professor da Universidade do Pará; Or. Airton
Faleiros, Presidente da Federação dos Trabalhadores
Rurais do Pará; Castelo Branco, convidado do Supe
rintendente do Ibama em Belém, no Estado do Pará;
Titã Viegas é uma testemunha. Não é testemunha,
ele aqui está sendo colocado, inclusive na matéria da
revista Veja, como um dos prováveis que estão por
trás desse caso do Carlos Medeiros. Então, aqui, é
uma testemunha, mas é exatamente nesse sentido.
Frederico de Macedo Oliveira, representante da Fu
nai no Pará; Cláudio Almeida, Relator da CPI sobre
ocupação de terras públicas no Pará; Or. Ronaldo Ba
rata, ex-Presidente do Iterpa, Estado do Pará, e tabe
liões de Cart6rios de Registro de Imóveis nas comar
cas de São Félix do Xingu, São Domingos do Capim,
Altamira, Marabá, Vizeu e Almerim do Pará.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Pre
sidente.

OSR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Pois
não.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Eu
pediria inclusão aí do Cartório de São Miguel do Gua
.má,Jambém._
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o SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Por
gentileza, Deputado Josué.

O SR. DEPUTADO BABÁ -Igarapé-Mirim tam
bém, né, que foi que ele sugeriu.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Gostaria que V. EXª solicitasse através de requeri
mento, por favor.

O SR. DEPUTADO BABÁ - (Intervenção inau
dível.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dr.
Ubiratam Cazeta, Procurador da República no Pará. E
o Dr. Ubiratam, ele é especialista nessa questão de
terras fornecidas como garantia em instituições finan
ceiras e mesmo no INSS, como também o Dr. Felício
Pontes Júnior, Procurador da República, e que tam
bém é especialista nessa questão. Desembargadora
Maria de Nazaré Brabo de Souza, Corregedora-Geral
do Tribunal de Justiça no Pará, e Drª NUma, Interven
tora do Ibama no Estado do Pará. Eu gostaria só de
ver aqui... Castelo Branco não é Superintendente do
Ibama em Belém. Então, depois nós temos que alterar
isso aqui, suprimir...

OSR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - É ex.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - É
ex, então ele não pode constar, tem que tirar, já tem
que anotar aí, né?

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - O
nome correto dele é Paulo Castelo Branco. Paulo
Castelo Branco.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Ah,
tá certo, tá certo.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Ele tem que ser
mantido no sentido de que haja um debate...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Tá
certo. Então permanece e a interventora do Ibama no
Estado do Pará. E o representante do Ministério do
Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal no Estado do Pará. Então, essas são as autori
dades que estarão convidadas. São convidados, es
tarão presentes nas audiências públicas no Estado
do Pará, nos dias 26 e 27. Eagora, incluindo também,
com o requerimento que o Deputado Babá tá apre
sentando, o jornalista Lúcio Flávio e o Dr. Cândido Pa
raguassu. E também convocando - nesse caso pre
sente eu não sei se seria o termo convocando - os ta
beliões de cartório, que o Deputado'Josué Bengtson
também apresentou agora, dos Municípios, das Co
marcas de São Miguel do Guamá...

(Intervenção inaudível.)

o SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Fei
jão.) - Se convidar, ele não vem. Tem que convocar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Convocar, nesse caso seria convocação, né, convo
cação.

O SR. DEPUTADO BABÁ - É porque houve
uma sugestão, inclusive do Paraguassu Éleris, de que
fosse convocado tanto São Miguel do Guamá como
Igarapé-Mirim.

OSR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO ':"Iga
rapé-Mirim... Por favor, Hermes, Igarapé-Mirim.

O SR. DEPUTADO BABÁ - E São Miguel do
Guamá.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E
São Miguel do Guamá. Pois não, Deputado Sérgio
Barros.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - ...pre
estabelecidas aqui datas, tá certo? E está inclusa a
Desembargadora Maria de Nazaré, que é a Correge
dora-Gerai do Tribunal de Justiça do Pará. Eu vejo
com bastante importância, se possível, sempre a par
ticipação da Corregedoria do Estado em cada uma
dessas audiências. Imagino que vamos ter, por exem
plo, audiência com representante do Incra, depois
aqui com representante do ITERPA, e se tivesse pa
ralelo, mesmo que não seja na figura do próprio corre
gedor, mas um representante na realidade da Corre
gedoria do Estado, até porque o corregedor é respon
sável pelos títulos dos registros públicos das diversas
comarcas, não é.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Per
feito. Nós vamos tomar essa precaução de sempre,
em todas as audiências públicas nos Estados, convi
dar os Corregedores dos Tribunais de Justiça, nobre
Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Ok.
Tudo bem.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Logo em seguida, logo após a audiência pública em
Belém, nós retornaremos com audiências públicas
aqui em Brasília, e logo no dia 30 de maio nós tere
mos audiência pública. E já estamos solicitando a pre
sença aqui, com o requerimento apresentado pelo
Presidente, Deputado Antonio Feijão, do Superinten
dente da Sudam e também da" Presidente do Basa,
Drª Flora Valadares e Maurício Benedito Barreira Vas
concelos, que serão de fundamental importância aqui
para nos esclarecer alguns pontos ar que muitos Par
lamentares têm dúvidas e querem fazer questiona
mentos a respeito. E também no dia 12 de junho au-
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diência pública com a Presidente dos Notários e Re
gistradores do Brasil, que poderá nos informar a res
peito de toda essa documentação fraudada em cartó
rios, né, na Amazônia toda, Dr!' Léa Emflia Bráunio
Portugal(?). E dia 6 de junho nós estaremos também
em audiência pública com o Presidente da Funai e o
Presidente do Ibama. Aí nós iniciaremos novamente
audiências no Estado do Amazonas, na cidade de
Manaus, onde iremos convidar - essas autoridades
que nós convidamos do Estado do Pará estarão pre
sentes também em audiência pública lá em Manaus
Superintendente do Incra, Superintendente da Funai,
o Superintendente da Shuab, que é o órgão lá de ter
ras no Amazonas, João Braga; tabeliães dos Cartóri
os de Registro de Imóveis das Comarcas de Canuta
ma, Lábrea, Boca do Acre, Carauari e Borba. Eu gos
taria de solicitar à nobre Deputada Vanessa que tam
bém sugerisse alguns tabeliães de Cartórios de Re
gistro de Imóveis lá no Estado do Amazonas, porque
V. EXª tem um conhecimento grande a re.speito da re-
alidade de. lá,, -...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Desde já, Sr. Presidente, eu vou fazer um apanhado,
uma pesquisa, pra ver quais os outros Municípios cu
jos problemas já foram detectados, mas desde já eu
gostaria de acrescentar o Município de Barreirinha.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Bar
reirinha.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Barreirinha, que fosse incluído e posteriormente eu
passo à Comissão a relação dos demais municípios
cujos tabe.llães poderiam ser convocados também.

OSR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Pois
não, nobre Deputada. Procurador da República do
Amazonas...

(Não.identificado) - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Feijão)
- Sr. Relator, Deputado Barros, eu queria aproveitar
aqui que a Assessoria da Câmara nos dá uma orien
tação e eu acho extremamente ponderável colocá-Ia
agora, aproveitando acolocação da Deputada Vanes
sa Grazziotin. Convocar o tabelião, segundo a Asses
soria, às vezes não traz a pessoa.correta, porque ele
pode ser um tabelião do Rio Grande do Sul que regis
trou um imóvel do Pará lá em Ponta Grossa, lá em
Porto Alegre. O ideal e mais :correto seria intimar
para depor os oficiais de registro de imóveis desses
é~rtórios. Ar, sim, estariam todos algemados pela
vinculação da função e a responsabilidade jurídica
il1f3renteA-função que,ele tem,_que. é.registrar o imó:-

vel. É porque ultimamente tão alge~ando Deputãdo
até no Amapá...

(Risos.)

OSR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Feijão)
- E é um Governador do PSB.

O ·SR. DEPUTADO SÉRGIQ-8ARROS-~-Sr....

Presidente, nobre Relator. eu iria fazer essa observa
ção com relação não só na figura do corregedor, que
aí pega o Estado todo, mas na condição realmente de
ser o oficial do registro de imóveis. Até porque o carto
rário lá, realmente, muitas vezes é um cargo até políti
co e é muito passageiro, então que fosse, na realida
de, o oficial do registro. Eu incluiria aqui nesses tabe
liães, os Cartórios de Registro de Imóveis no Amazo
nas, uma região que tem desenvolvido bastante, lá do
Amazonas, que é Apur, Município de Apuí, o cartório
de Apuí, registro de imóveis também lá de ApuL

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Não,
não coloco... A situação de problemas eu vejo que,
em termos de expansão do Estado do Amazonas, é o
único dos Municípios que tem, nesses últimos anos,
uma ocupação bastante progressiva.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
Efetivamente, agora, se pegarmos por aí, que de fato
no Município de Apuí localiza-se um assentamento
do Incra muito grande, mas outros Municípios partici
pam também desse assentamento, como Nova Aripu
anã, que eu acho que por aí poderia-se sugerir tam
bém a participação. E, Sr. Presidente, então concordo
com Apuí, Novo Aripuanã, e volto a repetir: Barreiri
nha, que já sugeri, farei um novo levantamento e, em
decorrência dos problemas que os Municípios apre
sentam, eu trarei por escrito a sugestão à Comissão,
o mais rapidamente possível. E Deputado Feijão, eu
sugeri Barreirinha, porque em Barreirinha há um caso
concreto, há um caso concreto de uma propriedade
que ultrapassa 70 mil hectares adquiridos e registra
dos por estrangeiros, por estrangeiros, primeiro pes
soa física e depois pessoa jurídica, e que nós entra
mos até com um processo judicial contra o cartório,
porque a legislação brasileira limita a quantidade de
terras que possam ser, no Brasil, registradas e adqui
ridas por estrangeiros, sejam pessoas físicas ou jurí
dicas. Então, talvez Barreirinha seja um dos casos a
que V. Ex!! se refere, Deputado Feijão, mas infelizmen
te no Amazonas isso tá cheio. E gostaria, nobre Rela
tor, de sugerir, porque eu vejo aqui na relação dos
participantes da audiência pública em Manaus, o Pro
curador.da.República no Estado..do.Amazonas. Acho
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..

que seria interessante o Ministério··Púolico estadual.
também.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Mi
nistério Público.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Ministério Público Estadual. que tem uma... um... den
tro do Mlnlst~a-c-ãmara-especiaUzad.a.

em meio ambiente, em questões lá do... em questões
fundiárias. Entãq. o convite ao Ministério Público
Estadual, à Procuradoria do Estado do Amazonas.
seria muito importante também a participação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Pois, não. nobre Deputado. Incluiremos o Ministério
Público Estadual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Feijão)
- Sr. Presidente. atendendo a um pleito regimental.
eu tenho a honra de passar a Presidência ao Deputa
do Luciano Castro.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Mu
ito obrigado. Deputado Feijão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom. agradeço a Presidência do Deputado Fei
jão. Bom-dia a todos. Com a palavra o relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Bem, Deputada Vanessa. por gentileza, você vai fazer
também, através de requerimento. a solicitação ao
Ministério Público ou nós, nós...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZIOTTIN 
(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Já
incluído? Erles. por favor, anota, por favor, anota. en
tão. Ministério. o Ministério...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Público Estadual.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - PÚ
blico Estadual.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
E mais os Municípios de Barreirinha, Apur e outro que
eu acabei de citar, Novo Aripuanã.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Novo Aripuanã.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Exatamente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, nobre Relator. só complementando o
pensamento. Eu estava obs 'Vando ('. ~~1inistério PÚ
blico, eu tava entendendo que já estariao estadual e o
da República, tá certo. nessas audiências.

OSR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Per
feito.

-o-SR. DEPUTADO-SÉBGlQBAEl8º~-::AJlº-.':a.
eu vejo a necessidade. para realmente complementar
essas ações de levantamento de pesquisa. realmente
a participação do Ministério Público Estadual e da
Corregedoria nessas audiências. porque são tantas
audiências. E. na realidade, quantos corregedores
são? É um corregedor no Estado. né?

O SFt "[iEPOTJmO SÉRGIO CARVALHQ-=Um-·
corregedor.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Um
corregedor. Então. quando não puder. um devidamen
te representado lá da Corregedoria.

OSR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Per
feito. nobre Deputado Sérgio Barros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Quais são os Municípios aí, por favor? Quais
são os Municípios?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Bar
reirinha. Novo Aripuanã, ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Os Municípios.

. O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Bar
reirinha. Nova Aripuanã. no Estado do Amazonas,
Apur....

O SR. DEPUTADO BABÁ - Só uma pergunta.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 

...no Estado do Amazonas. Apuí.
O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente.
OSR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Pois

não. nobre Deputado Babá.
OSR.DEPUT~DO SÉRGIO BARROS - E Nova

Aripuanã.
O SR. DEPUTADO BABÁ - No caso dos cartó

rios, não é convidado. né? Seriam...
OSR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - São in

timados. convocados.
O SR. DEPUTADO BABÁ - Serão convocados,

ou intimados?
O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - São

convocados, né. pelo Regimento Interno. Serão con-
"vocados.

(Não identificado) - Sr. Relator. apenas para. ,
uma... '

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Veja bem, pra 'esclarecer. Eu acho que os que
vão fazer a proposta· para ouvirmos determinadas
pessoas. nós temos:.'. eu acho que tem que estabele
cer. se vocês querem na qualidade de convidados. se
·0 Relator ev~ntualmente sugere na qualidade de con-



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 2968S

í
vocado como testemunha. Então, nós precisamos de-
-ixar isso bem claro. Isso tem que estar claro para que,
quando formos formalizar o comunicado, seja feito
com o que foi aprovado na Comissão, porque ama
nhã até a pessoa pode argüir a Comissão que não
consta na ata uma convocação como testemunha. É
preciso que essas coisas estejam bem claras. Pois,
não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Está certo. Sr. Presidente, a preocupação é pelo fato
de que, se nós convidarmos os oficiais de Cartórios
de Registro de Imóveis no interior dos Estados, eles
não virão. Então, eles precisam ser convocados, por
que existem muitos problemas nos cartórios. Esses
problemas são notórios e divulgados amplamente, e
certamente, se forem convidados, eles não virão.
Então, para nós assegurarmos a presença dos oficia
is de cartório, eles precisam ser convocados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Esta Presidência solicita que formalizem atra
vés de requerimento à Presidência da Comissão, pe
dindo que sejam convocados na qualidade de teste
munha.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, eles já fazem parte do nosso roteiro de
trabalho a presença deles. Então, no caso, eu como
Relator, preciso fazer esse requerimento de convoca
ção?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não, eu quero que o senhor reafirme, então,
agora, para constar em ata que o senhortá na realida
de convocando as pessoas tais, tais e tais, na quali
de.de de testemunha. Eu quero que o senhor faça re
gistro em ata, eu quero...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Para repetir, então, Sr. Presidente. Nós estamos soli
citando a convocação dos oficiais de Cartórios de Re
gistros de Imóveis nos Municfpios citados anterior
mente e em outros que porventura algum Parlamen
tar sugerir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Convocação na qualidade de testemunha.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Tes
temunha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Ok. Então, essa proposta... O senhor tá fazendo
uma proposta, vou colocar em votação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Per
fejto~r_eresidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Algum Parlamentar quer discutir a proposta? No
microfone.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, é que eu tô fa
zendo requerimento incluindo São Miguel do Guamá
e Igarapé-Mirim, por sugestão inclusive do Paraguas
su Éleres, no meu requerimento, porque já tem ou
tro...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O requerimento será feito, será lido posterior
mente aqui.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - De
putado Babá, o Presidente tá colocando em votação a
questão dos oficiais estarem como convocados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Correto. Os Srs. Parlamentares que estão de
acordo permaneçam como estão. Aprovada a propos
ta do Relator. Continua a palavra com o Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Após a estada em Manaus, nos dias 9... 8 e 9, nós es
taremos, logo em seguida, em audiência pública na
cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima, onde
também existe um caso especffico no Estado, que é
de uma organização não-governamental que ocupa
uma área de terra de mais de 500 mil hectares, se
gundo informação do Sr. Presidente Luciano Castro,
de que há necessidade da comissão estar lá para in
vestigar não só esse caso, mas outros que porventura
estejam em ocupação de terras públicas com irregu
laridade. Nós convidamos aqui, mas também deixa
mos aqui uma abertura para que o nosso Presidente,
ele também inclua as pessoas que ele achar que se
jam importantes para serem ouvidas lá na cidade de
Boa Vista. No momento, gostaria de passar a palavra
ao nobre Presidente, para que ele faça algum comen
tário a respeito dessa nossa ida em Boa Vista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, eu quero... Nós estamos com duas alter
nativas para ida a Manaus e Boa Vista. Uma é essa
primeira alternativa, já formulada, do dia 9, a outra se
ria, no dia 16 e 17, em Manaus e, 19, em Boa Vista.
Esta Presidência está examinando essas duas datas,
são datas alternativas, em função de alguns proble
mas que estão surgindo e depois nós vamos sugerirà
Comissão essas duas datas. Mas a viagem está pro
gramada e nós vamos submeter antecipadamente.
No que tange à Roraima, eu pedi aos Parlamentares
do Estado que compõem esta Comissão para que
eles façam a indicação das pessoas que gostariam
que fossem ouvidas na qualidade de convidados ou
testemunbas__Então.-'ls_Deputados _do_EstadCLque
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compõem esta Comissão farão isso, esse encami
nhamento, através de requerimentos aesta Presidên
cia.

o SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente, aproveitando...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado Airton Cascavel.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Só
uma sugestão aqui que vem à tona. Em relação a es
sas terras que teve problema lá Roraima, dessa gran
de área régistrada, houve uma CPI por parte da
Assembléia Legislativa, que teve o acompanhamento
e a participação muito efetiva do Relator, Deputado
Messias de Jesus. Eu acho que seria de importância
que ele lá estivesse na qualidade convidado, trazendo
nesse dia a exposição desse fato específico e de ou-

--iras que a CPI apurou no Estado. Então, coloco aí, já
pra, se puder incluir, o Deputado Messias de Jesus. E
aprovelto, Sr. Relator, que não pude anteriormente
manifestar, de que foi levantado uma questão grave
pelo Dr. Paraguassu, bem como pelo jornSilista Lúcio
Flávio, e como já é de conhecimento naciona', da
questão daquelas grandes madeireiras que estão na
Amazônia, umas explorando áreas indígenas, outras
com registros de terras, como aqui declarados, de
100 mil hectares, com projeto de manejo, declarado
inclusive por membros desta Comissão. Eu não sei se
existe uma associação desses, dessas grandes ma
deireiras na Amazônia, mas eles não estão partici
pando, e acho que seria interessante a participação
de um representante dessas grandes madeireiras in
ternacionais e de que forma elas exploram a Amazô
nia hoje, porque é sabido por todos os amazônidas
brasileiros que há esse processo de exploração de
madeiras em áreas indígenas, em grandes áreas re
gistradas. E nós precisamos clarear isso, e precisaria
estar alguém neste sentido e eu sugiro a V. Ex!! que
depois proponha isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, queria solicitarao Deputado Airton Casca
vel que não existe só a questão, quer dizer, do Depu
tado Messias de Jesus, que... o Relator, mas inclusive
dos dirigentes da ONG. Há também uma questão no
Estado para se discutir a ocupação de terras feita pe
las, 'por áreas indígenas em processo de demarca
ção. Quer dizer, outra é... são áreas de terra pública.
Então, tudo isso o Deputado Airton Cascavel preparar
os requerimentos que nós teremos o maior prazer de
apreciarmos aqui em conjunto com os Deputados
para a aprovação. Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, eu gostaria só de continuar aqui e, talvez,
Sr. Presidente, já perguntar aos Deputados o que que
eles acham da... do interrompimenta dos trabalhos no
mês de julho. Esse assunto eu acho que éum assunto
importante a ser abordado, e quanto antes nós abor
darmos isso seria melhor pra gente, ou a gente inter
rompe e começa no mês de agosto ou nós... Gostaria
de saber a opinião de vocês a respeito dessa interrup
ção no mês de julho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, eu... O Relator está externando a sua opi
nião. No entanto, eu gostaria de salientar - já externei
isso ao Relator - que no mês de jult)o nós temos o re
cesso parlamentar, que a Casa, qúe o Presidente, in
clusive, já me externou pessoalmente que ocorrerá. E
para que a Comissão possa funcionar no mês de ju
lho, nós temos que ter quorum mínimo de dez Depu
tados sempre presentes para deliberar. Então, é pre
ciso que haja esse tipo de compromisso, né, porque
para estarmos sendo, convocando a Comissão pra
trabalhar num recesso, num período, num período, no
primeiro mês do ano eleitoral... do período eleitoral,
no primeiro mês do período eleitoral, onde os Deputa
dos estão envolvidos em campanha, então, e vão
aproveitar o recesso para... Mas isso é uma questão
que deve ser examinada pela Comissão. Com a pala
vra o...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, eu concordo
com V. ExD, porque nós temos que trabalhar sobre a
realidade. Acho que nós não podemos determinar co
isas aqui que a gente, nós não possamos realizar,
porque depois pod.e desmoralizar a própria Comis
são. Então, eu acho que de... de pronto, eu acho que
no mês de julho, por sugestão do... deveria ser sus
penso o trabalho da Comissão para ser retomado em
agosto. Acho que seria de bom alvitre.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, veja que não é difícil concordar com o PT.
Eu concordo plenamente com o Deputado Babá. No
mês de julho eu quero, inclusive, ir a Boa Vista assistir
a campanha de V. Ex!! Portanto, eu acho que não adi
anta querer arregimentar os Deputados desta Comis
são, primeiro pelo espaço geográfico que nós nos dis
tribuímos na Amazônia. Nosso nobre Relator é de
Rondônia, está a3 mil quilômetros de distância desse
Deputado, que é do Amapá. E é um momento para
que a gente possa decantar os quilos e mais quilos de
informações, de documentos que nós vamos canse-
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guir amealhar ao longo deste mês de maio e do próxi
mo mês de junho. Era essa a minha colocação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Há algum outro Deputado que quer se pronunci
ar sobre essa questão?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Eu
acredito que tá mais do que justificado e aprovado,
né, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Então, me parece claro que, durante o mês de
julho, esta Comissão também estará de recesso par
lamentar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, nobre Relator, observando...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - ...em
uma análise com relação aos nomes das audiências
aqui no Amazonas e no Pará, e estamos aí sempre
convocando o Ibama e o Incra, tá certo? Sabemos
que já ficou deçidicio que vamos, assim, a Presidência
a nível nacional desses órgãos fica para uma segun
da fase. Eu acho importante que se colocássemos
dentro dessas... desses dois órgãos, na convocação
do seu gerente, sempre o procurador, o procura
dor-gerai do órgão. É que não está... não está relacio
nado aqui, por exemplo, o Procurador do Incra no
Estado de Roraima, o Procurador do Incra no Estado
do Amazonas, e assim por diante, do Pará também, e
também do Ibama.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, eu queria até aproveitar este instante para
fazer uma observação. As audiências públicas nos
Estados, elas devem funcionar um dia de audiência
pública e um dia de visita a algumas localidades que a
Comissão assim escolher para... para fazer uma visita
in loco. Eu quero apenas salientar que vocês já
acompanharam aqui e viram, no primeiro dia de au
diência, nós tivemos dois palestrantes e levamos aqui
três horas, três horas para ouvir os dois palestrantes,
e não conseguimos fazer nem a metade do debate.
Então, cabe aos Deputados e ao eminente Relator
analisar com muito cuidado a pauta de convocação
nos Estados, a fim de que essa estada nossa nos
Estados seja proveitosa. Ou seja, nós possamos es
colher as pessoas que vão dar uma efetiva contribui
ção, através dos seus depoimentos, à Comissão. Por
que eu sei que nós gostaríamos de ouvir a todos, mas
não adianta fazer um rol de dez, vinte testemunhas,
porque não vamos ouvir, não vamos debater o que é
impottante_para..os Deputadas_debater, -Questionar-rB

vamos acabar saindo frustrados das visitas aos Esta
dos. Então, cabe restringir a pauta dentro daquilo a
que é possível, sempre lembrando que o expositor
leva de vinte a trinta minutos, sempre lembrando que
cada debate desse com o expositor não leva menos
de uma hora. Então, só aí nós temas com cada expo
sitor uma hora e meia. E se considerar que a Comis
são funcionaria quatro horas de manhã e quatro ho
ras de tarde n~m Estado, durante oito horas, você
veja que não poderíamos ultrapassar a seis exposito
res, sete no máximo. Então, essa questão deve ser
examinada pelo Relator na sua escolha, bem como
com o Plenário, a fim de que a gente possa tirar pro
veito das nossas audiências públicas nos Estados.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado.

OSR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Eu queria
fazer uma consulta ao Presidente. Me chegou nomi
nalmente o nome de seis senhores dizendo que,
numa área que o Incra desapropriou, e que foi pra fa
zer o assentamento, e eles foram expulsos dessa
área de assentamento, e que lá o senhor que se apro
priou dessa área que o Incra pagou, na época, parece
que 17 milhões, ecolocou serrarias, e fez uma grande
fazenda. E eles foram expulsos. E eles estavam... me
passaram o nome deles, eu pedi que formalizasse
uma denúncia por escrito. Mas eu não sei se esse as
sunto cabe aqui na CPI, porque é uma terra que é da
União, que a União pagou pra assentar e que hoje lá
tem fazenda de uma pessoa que expulsou as pesso
as que o Governo tinha interesse de assentar. Eu pedi
que formalizasse por escrito a denúncia, eles vão fa
zer isso na segunda-feira. Eu queria consultar V. Ex!!
se... Eles estão querendo, se for o caso, no Estado do
Pará, irão à CPI denunciar esse estado de coisa. Mas
eu não sei se cabe, exatamente, dentro do nosso mé
rito aqui, da nossa CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Renildo, eu gostaria que V. Ex!! forma
lizasse a denúncia e encaminhasse à CPI, para que o
Relator pudesse examinar com profundidade a ques
tão, pra saber se esse caso específico cabe a exame
desta Comissão. Se couber, não haverá dúvida que
vamos apurar.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente...

OSR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Farei isso
na semana que vem, Sr. Presidente.

O_SB_DEP-UJADO__BABÁ_=.8r•..E.[esidente.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado Babá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - É uma precaução
inclusive com relação ao que V. Ex!! estava falando
agora há pouco com relação às pessoas, a deporem,
né, quantidade. Eu gostaria de consultar pra saber se,
no caso o Estado do Pará, porque eu já vi que é uma
quantidade muito grande, inclusive foi adendado mais
dois que não estavam aqui... Na verdade, são mais
quatro, né, porque vai voltar o Lúcio Flávio e o Para
guassu Éleres mais dois dirigentes de cartório. Minha
pergunta é se... Porque, como tem sessões quin
ta-feira aqui normal, se haveria possibilidade de, em
vez de ser apenas 26 e 27, mas que fosse 25,26 e 27, 
no Pará, porque...-Não, estou chamando a atenção:
ou a gente vai reduzir... Eu tô chamando atenção por
que é muita gente a ser ouvida no Estado do Pará, de
vido... lnclusive, é um Estado onde tem uma quantida
de muito grande de problemas. Então, gostaria de
consultar V. Ex!! e saber se existe essa possibilidade
de, em vez de ser dois dias, mas três.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Babá, esta Presidência vai examinar
essa possibilidade. Entendemos que o Estado do
Pará é um Estado que tem muitas dificuldades e o rol,
o rol de pessoas a serem ouvidas, inclusive proposto
pelo Relator, é muito grande, por V. Ex!!s também.
Então, nós vamos examinar essa possibilidade de fa
zer dois dias de audiência pública e um dia de visita
no Estado do Pará. Nós vamos examinar e, depois,
comunicar a V. Ex!! a decisão final.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sabe, uma suges
tão, já, ficar pra mim, que foi, assim,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

O SR. DEPUTADO BABÁ - ...quinta, sexta e
sábado,não?

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEI.JÃO Sr.
Presidente, eu gostaria de parabenizar as posições
de V. Ex!!, com relação à~cáãestaComissão pelo
que seja mais objetivo-êespecífico, como exemplo do
objetivo~enos levou a implantar esta CPI. No caso,
experiência nossa da CPI da Funai, o Estado do Pará,

-qUê tem 1 ponto, vírgula, 25 milhões de quilômetros
quadrados, quase tamanho da África Austral, nós te
mos que nos antecipar à secretaria desta CPI para di
zer quem vai. Porque, se nós tivermos um número su
ficiente de Deputados, nós poderíamos dividir tarefas.
Porque se for, por exemplo, a Redenção, se a CPI for
toda a Redenção ela vai perder o dia todo pra ir e vol
tar. Como nós estamos indo no final do inverno, ainda -

corremos o risco de ter os fatores amazônicos para
perturbar a nossa agenda. E mais só um detalhe.
Com relação aos oficiais de Justiça, me orientava
aqui, de, de Registro de Cartório de Imóveis, me ori
entava aqui a assessoria da Câmara, que essas pes
soas, se vierer:n em grande quantidade; elas estão
embasadas em seus depoimentos no próprio sacer
dócio do otrcio de registrar o que eles recebem como
cadeia dominial. Nós precisaríamos de duas figuras
importantes para contrapor, talvez um ou dois depoi
mentos só - desse tipo de pessoa que viria à CPI -:
seria o corregedor da Justiça, que cuida da correição
desses erros e dos acertos dos cartórios, e que esta
Comissão se municiasse de um perito. Por quê? Por
que vai ser muito difícil nós chegarmos... É diferente
de uma CPI do Narcotráfico, que ela já fez com a Polí
cia Federal tpdo um periférico de informações e che
ga no ponto específico. Nós, não. Nós vamos chegar
numa seara que a luta é feita com caneta e com pa
peI. Eram essas as colocações que eu tinha a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - É... Deputado Antonio Feijão, essa Presidência
e o Relator puderam examinar essa questão de distri
buir algumas atribuições. No entanto, cabe lembrar
que a maioria, quer dizer, a maioria das audiências e
decisões deverão ser tomadas por maioria dessa Co
missão, ou seja, por dez votos. Então, fica muito difícil
nós eventualmente estarmos distribuindo as tarefas
ou grupos, quando nós temos que ter a maioria para
tomar a decisão, ou seja, dez Parlamentares. No en
tanto, eventualmente, alguma viagem ou diligências
que possam ser feitas nos Estados poderá ser feita
grupos de Deputados. Eu quero aproveitar também
pra salientar o seguinte: nas viagens que nós vamos
fazer aos Estados, eu gostaria, em função do calen
dário que tá sendo proposto, que os Srs. Parlamenta
-res já se manifestassem sobre a sua, sobre a ida de
les a esses Estados, a fim de que nós possamos, a
Secretaria da Comissão, possa programar tudo isso,
né, e tomar todas as providências e isso requer tem
po. Então, os Deputados que estão interessados em ir
ao Estado do Pará, por favor, depois, se dirijam à se
cretaria da Comissão para formalizar o seu interesse,
bem como ao Estado do Amazonas e ao Estado de
Roraima, que são as três audiências públicas que já
estão sendo marcadas. Passaremos agora à votação
dos requerimentos que temos sobre a mesa. (Pausa.)

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom. Primeiro, requerimento nº 14, é, do nosso
eminente Relator, Deputado Sérgio Carvalho: ele re-
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quer a convocação das pessoas abaixo relacionadas,
ou seja, Superintendente do Incra, de Roraima; da
Funai, de Roraima; do Instituto de Terras, 'de Rorai
ma, do Procurador-Geral da República; do Superin
tendente do Ibama; do representante do Ministério do
Meio Ambiente" para prestar esclarecimentos à Co
missão quando em diligência àquele Estado. Relator
quer falar alguma coisa, comentar? (Pausa.) Não. Em
discussão. Os Srs. Deputados que estão de acordo
permaneçam Gomo estão. (Pausa.) Aprovado. Re
querimento nº 15, também do eminente Relator, De
putado Sérgio Carvalho. Ele propõe a convocação
das pessoas abaixo para prestar depoimento nas au
diências públicas que se farão no Estado do Amazo
nas: o Superintendente do Incra; o Superintendente
da Funai; Superintendente do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Canutama, Lábrea, Boca do
Acre, Carauari e Borba; o Procurador da República do
Estado do Amazonas; Corregedor-Geral do Tribunal
de Justiça; Superintendente do Ibama; representante
do Ministério do Meio Ambiente. (Pausa.) Alguém
para discutir? Sr: Relator. '

O SR. ÓEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, somente alteração aqui: em vez de tabe
liães, os oficiais de cartório, não é, que nós iremos
corrigir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Ah!

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Ou
já aprovado com a devida correção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não há quem queira discutir. Senhores... Pois
não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr., Sr.
Presidente, ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - ...é,
com relação àquela.colocação de que deverramos co
locar também o procurador-geral çfesses órgãos. Eu
não sei se esse momento poderia s~r inclurdo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu gostaria que V. Ex" formalizasse o requeri
mento, depois, nesse sentido pra mim incluir. Há tem
po suficiente pra fazer isso na próxima'reunião, tá?,

O SR. DEPUTADO SÉRGIO 'BARCELLOS -
Sim. ~ /,'

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Os Srs. Deputados que estão de acordo perma
neçam como estão..(Pausa) Aprovado. Requerimen·

to nll 16, também do Sr. Relator, Deputado Sérgio
Carvalho. Ele requer çonvocação das pessoas abaixo
relacionadas pa~a efeito de depoimento na diligência
pública a ser realizada em Belém, Estado do Pará:
Superintendente do Incra; representante da Funai; do
Iterpa, Presidente do Iterpa; o Relator da CPI sobre
ocupação de terras públicas no Estado do Pará, De
putado Cláudio Almeida; o Dr. Ronª,gQJ3arata,
ex-Presidente do Iterpa; Tabeliães dos Cartórios de
Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Xin
gu, São Domingos do Capim, Altamira, Marabá, Vi
zeu e Almerim do Pará; do Dr. Ubiratam Cazeta, Pro
curador da República; do Dr. Felrcio Pontes, Procura
dor da República do Estado do Pará; do Correge
dor-Gerai do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;
da Interventora do Ibama no Estado do Pará; do re·
presentante do Ministério do Meio Ambiente, também
no Estado do Pará. (Pausa.) Para discutir? Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Também, só, só com a devida correção: em vez de ta
beliães, oficiais dos cartórios. E, no requerimento, es
tão todos como convidados. No entanto, são... Exceto
os oficiais de cartórios que virão como testemunhas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Alguém mais quer discutir? Os Srs. Deputados
que são de acordo permaneçam como estão. (Pau
sa.) Aprovado. Requerimento nº 17, do Sr. Deputado
Airton Cascavel. Nos termos regimentais requer a V.
Ex" tomada de depoimento das seguintes autorida
des: Diretor-Presidente da Companhia de Pesquisas
de Recursos Minerais - CPRM, Dr. Umberto Raimun
do Costa; Gerente do Fundo de Investimento da Ama
zônia - FINAM, Sr. Constantino Mendes; represen
tante da Associação dos. Notários e Registradores do
Brasil. (Pausa.) Em discussão.

(Intervenção inaudíve/.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O Deputado Airton Cascavel não está presente.
Mas há quem queira discutir a proposta dele?

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Não. O
Deputado Airton Cascavel, embora regimentalm~flte.

- e ar eu louvo, eu louvo o zelo do Regimento -, m,as o
Deputado esteve, e como nós estamos saindo' 'pra
uma missão oficial do Calha Norte, o avião vai decolar
daqui a uma hora, ele teve se antecipar. Mas eu pedi
ria a máxima vênia de V. Ex!! que permitisse a votação
do requerimento do Depütado Airton Cascavel.

(Intervenção inaudíve/.)
O SfJ. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - Eu peço, então, ao Deputado Antonio Feijão... O
senhar encaminha favoravelmente?
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o SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Enca
minho favorável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Há quem queira discutir a matéria? (Pausa.) Os
Srs. Deputados que concordam com o requerimento
permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. Reque
rimento nº 18, do eminente Relator, Deputado Sérgio
Carvalho: Requer a convocação para prestar informa
ções à Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada
a investigar a ocupação de Terras da Amazônia. Re
quer a V. Ex!!, nos termos regimentais, convocação da
pessoa abaixo relacionada para prestar informações
como convidado em audiência pública com data a ser
marcada à Comissão Parlamentar de Inquérito, Mi
guel Reale Júnior, Advogado e Jurista de Direito Fun
diário. (Pausa.) Há quem queira discutir ou o Relator?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidénte, Srs. Deputados, srªs. Deputadas, ontem
eu tive o cuidado de entrar em contato com o Dr. Mi
guel Reale, em São Paulo, e ele disse que está dis
posto a nos ajudar a encontrar um caminho para que
a gente possa, no final, fazer um, elaborar e dar a sua
contribuição para que a gente possa ter subsídios ne
cessários de como podermos corrigir toda essa, essa
bagunça fúndiária que existe na Amazônia. E ele é
uma pessoa de renome nacional, é um jurista concei
tuado em São Paulo, com especialidade em Direito
Fundiário, e que pode dar uma contribuição muito
grande aqui a esta CPI para, com a sua exposição.
Portanto, eu gostaria de solicitar aos nobres Parla
mentares que acatassem essa sugestão do Relator,
para que a gente pudesse ter mais esse especialista
nos informando sobre essa questão tão polêmica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Em discussão. Não há quem queira discutir. Em
votação. Os Srs. Par!ªr:nentares que concordam per
maneçam como éstão. (Pausa.) Aprovado. Requeri
mento n!! 1~{também do Sr. Deputado Sérgio Carva
lho. Ele requer, nos termos regimentais, a disposição
do servidor Everaláo Pereira, servidor federal lotado
na Agência Brasileira de Inteligência do Gabinete da
Segurança InstitJcional da Presidência da República,
para prestar a essa Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar, na qualidade de analista
de inform~ção. Alguém quer se pronunciar? Os Srs.
Parlamentares que concordam permaneçam como
estão. (Pausa.) Aprovado. Requerimento nº 20, tam
bém do Sr. Relator, Deputado Sérgio Carvalho. Ele re
quer, nos termos regimentais, convidar para audiên
cia pública o Dr. Eduardo Henrique Freire, Diretor de
Cadastro Rural do Instituto Nacional de Colonização

e Reforma Agrária, eo Dr. Marcelo Afonsó Silva, Dire
tor de Recursos Fundiários do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, o Incra. Há quem
queira discutir? Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, muito importante esse requerimento, por
que pouca gente no Brasil sabe que o Incra hoje dis
põe de instrumentos de geoprocessamento e de ca
dastramento de informações de alta tecnologia. Seria
o momento importante também de nós"até de certa
forma, cobrarmos do Incra a intensidade'do uso des
ses mecanismos de gerenciamento de informação e,
como o Incra hoje já disponibiliza para as suas regio
nais, também disponibilizar isso num sistema integra
do com os Institutos Estaduais de Terras. Então, esta
convocação vai enriquecer muito a esta'Comissão a
discussão sobre o novo processo de controle e de re
gistro de terras públicas no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - A matéria continua em discussão. Não há quem
queira discutir. Os Srs. Parlamentares que concordam
com a proposta... . .

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) -.Pois não, eminente Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, nós discutimos anteriormente, quando o
nobre Deputado Antonio Feijão estava presidindo, de
que nós estaríamos colocando, claro que com a tua
anuência, de que estaríamos colocando esses dois
diretores juntamente com o Procurador do Incra. Mes
mo que nós tenhamos três pessoas, três expositores
num dia só, propusemos ao Plenário. d~ que se pu
déssemos começar a reunião um pouco antes - em
vêz das 10h, 10h30, iniciaríamos às 9h30 ou 9 horas,
porque nós iríamos ter um aproveitamento muito mai
or. É de grande interesse e de grande importância es
ses três expositores estarem ao mesmo tempo aqui
fazendo os esclarecimentos necessários a essa Co
missão. Portanto, o Plenário achou que é válida a su
gestão, e gostaríamos de pedir a V. Ex!! que observas
se essa sugestão do Relator, para que agente pudes
se ter uma exposição bem mais clara e um pouco
mais global a respeito dessa situação fundiária no
Amazonas, na Amazônia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Gas
tro) - Não há nenhum problema de,convidar os-f~ês a
participar da mesma sessão. Só dependemos da pre
sença dos Srs. Deputados na hora oportuna, porque
nós sabemos que, se começar às 10 horas, não va-
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mos ter tempo de ouvir os três. Mas, de qualquer for
ma, nós faremos a audiência pública como V. Ex!! su
gere. Em votação o requerimento do Deputado. Os
Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam
como estão. (Pausa.) Aprovado. Requerimento n9 21,
do Deputado Babá. Ele requer convocação. "Requei
ro a V. ExA, nos termos regimentais, convocação das
pessoas abaixo relacionadas para dar continuidade à
prestação de informações, como convidados na au
diência pública a ser realizada por esta CPI na cidade
de Belél1J, no Estado do Pará, dia 26: o jornalista Lú
cio Flávio de Faria Pinto e o Or. Cândido Paraguas
sit. Há quem queira discutir? Os Srs. Deputados que
estão de acordo permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado. Requerimento n9 22, do Deputado Renildo
Leão. Ele requer, nos termos regimentais... requer,
nos termos regimentais, seja solicitado do Instituto de
Terras do Pará e Incra que informasse o nome de to
dos bs proprietários de terras no Pará que possuem
mais de 72 mil hectares. Deputado Renildo?

O SR.'DEPUTADO RENILDO LEAL - Sr. Presi
dente, a questão é que nós temos que ter um parâme
tro pra nós sabermos essa questão de ocupação. E, lá
no Pará, nós temos uma situação interessante, que
as terras são demarcadas com avião e cal. Então, o
camarada entra no avião cheio de cal e sai voando; aí
vê aquela lista: "Onde tiver essa marca branca é mi
nha." É mais ou manos assim que funciona. E 72 mil,
porque a doutora tá perguntando, é por causa do
Estatuto da Terra - diz que ninguém pode ter mais...
nenhuma instituição privada pode ter mais que 72 mil
hectares. Então, nós precisamos delimitar isso pra
nós sabermos o que é grilagem e o que que não é; e
se essa ocupação... de que forma tá acontecendo,
quem é que tá responsável por isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Em discussão. Não há quem queira discutir. Em
votação o requerimento do Deputado Renildo. Os Srs.
Deputados ,que estão de acordo permaneçam como
se acham. (Pausa.) Requerimento aprovado. Oficiali
zo à Secretaria para que requeira ao Ministério, ao
Incra e Ministério da Reforma Agrária as providências
necessárias com vistas a atende'r as informações so
licitadas por V. Ex'J. Requerimento nº 23, do Deputado
Babá. Ele requer a convocação de pessoas abaixo re
lacionadas para prestar informações na qualidade de
testemunha. Cinco oficiais do cartório dós Municípios
de São Miguel do Guamá...

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - São Mi·
guel.do_GuamãaJgarapé=Mirim__

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - É que a letra do Deputado Babá aqui, eu...

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Ele esta
va com sono, Deputado. Está com sono. À noite, é ditr
ci! fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - É meu óculos. É meu óculos. Igarapé-Mirim, no
Estado do Pará. Há quem queira discutir a matéria?
Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam
como se acham. (Pausa.) Aprovado.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Presi
dente. Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado. Pela ordem.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Presi
dente, eu queria que constasse em ata a sugestão
que vou apresentar à Comissão. Que vejo que no rol
de pessoas que já foram convocadas pra prestar de
poimento em Belém... Na audiência pública de Be
lém, seja também oficializada a participação, a parti
cipação do Presidente da Federação dos Trabalhado
res Rurais do Pará, Airton Faleiros, cujo requerimento
já foi aprovado nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu quero dizer a V. Ex!! que ele está incluído
para ser ouvido em audiência pública lá no Estado do
Pará. O requerimento, como V. Ex!! disse, já foi apro
vado aqui nessa Comissão. Então, ele será convidado
a prestar esclarecimentos na audiência pública no
Estado do Pará.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Obri
gado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Sr. eminente Relator, mais alguma coisa?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Não, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Eu
gostaria de, nesta oportunidade, como membro da
Comissão, encaminhar a V. Ex!! títulos de propriedflde
pertencentes a esse Parlamentar. Sou proprietário de
imóveis no Estado do Acre e estive analisando e re
solvi apresentar, para torná-lo público nesse proces
so. Mas observei também que não coloquei maiores
detalhes, até porque todos fazem parte das declara
ções quando realizamos para assumir, isto feito em .
.janeiro.do-.ano passado..Portanto. gostaria de. entre-
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gar à Mesa esses documentos compondo... Diz que
são três imóveis devidamente registrados e matricu
lados, e os quais também fazem parte das declara
ções de Imposto de Renda que já estão dentro natu
ralmente desse... do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - V. Ex!!, então, encaminha à Presidência, para fi
car em registro na Comissão, as propriedades rurais
que V. Ex!! detém.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Perfei
tamente. Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - A Mesa fará o registro. Algum Sr. Deputado de
seja ainda fazer uso da palavra? Bom, encerro os tra
balhos de hoje, antes convocando sessão para no
próximo dia 16, terça-feira, às 14h30, no Plenário 13,
ouvirmos em audiência pública... E aí eu peço aos
Srs. Parlamentares que possam estar presente às
14h30, porque vamos ouvir, a pedido dessa Comis
são, reiteradamente, o jornalista Policarpo Júnior, na
qualidade de testAmunha. Jornalista hoje do Correio
Braziliense e que foi o jornalista da matéria da Veja.
Ouviremos na próxima terça-feira. Agradeço a pre
sença de todos. E está encerrada a sessão.

Ata da 51! Reunião, realizada em 16 de maio
de 2000

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois
mil, às catorze horas e cinqüenta e cinco minutos, no
Plenário treze do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
em Brasília - DF, reuniram-se os membros da Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
ocupação de Terras Públicas na região amazônica,
sob a presidência do Deputado Luciano Castro. Com
pareceram os Deputados Airton Cascavel, Alceste
Almeida, Almir Sá, Antonio Feijão, Confúcio Moura,
Luciano Castro, Nilson Mourão, Nilson Pinto, Renildo
Leal, Robério Araújo, Sérgio Barros e Sérgio earva
lho, titulares; Babá, Eurípedes ~_rartdí('João Tota,
Jorge Costa, Max Rosenmann e Paulo Rocha, su
plentes, e, ainda, os Deputados Udson Bandeira e
Salomão Cruz. Deixaram de comparecer os Deputa
dos: Átila Lins, Evandro Milhomen, Giovanni Queiroz,
JQsué Bengtson, Luiz Fernando e Valdir Ganzer.

.Áberjura: Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente deçlarou aberta a quinta reunião da CPI. Ata:
Tendo em vista a distribuição antecipada de cópias da
Ata da quarta reunião a todos os membros presentes,
o Senhor Presidente indagou da necessidade de sua
leitura. O Deputado Antonio Feijão solicitou a dispen
sa da leitura da Ata q~e, submetida a votos, foi apro
vada sem restrições. ~omunicações: O Senhor Presi-

dente comunicou o encerramento do prazo para os
membros da Comissão integrarem a comitiva que irá
realizar diligências e audiências públicas no Estado
do Pará. Antes de iniciar a Ordem do Dia, o Senhor
Presidente submeteu à Comissão os seguintes no
mes dos oficiais de cartórios de registros de imóveis
que serão ouvidos como testemunhas em' Belém 
PA, conforme requerimento aprovado na 'última reu
nião: Maria do Socorro de Souza, de São Félix do Xin
gu; Eugênia Silva de Freitas, de Altamira; Neuza Ma
ria Santes Freire, de Marabá; Antonio Maria Sarmen
to Pinto, de Vizeu; Raimundo Maramaldo da Costa,
de Almerim do Pará; Maria José de Oliveira Machado,
escrevente, de São Miguel do Guaná; Raimundo Cor
reia de Almeida, escrevente, de Igarapé-Mirim. Fo
ram aprovados todos os nomes. Ordem do Dia: Depo
imento do Jornalista Policarpo Júnior. O Séhhor Pre
sidente convidou o Sr. Policarpo Júnior a tomar as
sento à Mesa. Atestemunha prestou compromisso na
forma da lei, prestou seu depoimento e foi inquirido
pelos Deputados Antonio Feijão, Almir Sá e Nilson
Pinto. Com a palavra, o Deputado Antonio-Feijão soli
citou ao Senhor Presidente que determinasse a distri
buição de cópia do depoimento do Vereaadr Eduardo
Modesto. O Senhor Presidente esclarecell a S. Ex!! já
haver um requ'erimento sobre a mesa para' convocar
o referido Vereador. Dando prosseguimento à fase de
inquirições, o Senhor Presidente concedeu a palavra
aos Deputados Airton Cascavel, Nilson Mourão, Max
Rosenmann e Robério Araújo. Em seguida foi fran
queada a palavra ao Deputado Antonio Feijão, que
fez a leitura de um trecho do relatório da CPI das Ter
ras Públicas no Estado do Pará. Nada mais havendo
a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença
da todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e
trinta minutos, antes convocando a próxima a reali
zar·se no dia 18 do corrente. E, para constar, eu,
Erles Janner Costa Gorini, Secretária, lavrei a pre
sente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação n.o Diário da
Câmara dos Deputados juntamente com as notas
taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da 5!! reunião desta Comissão. Tendo em
vista a distribui,ção de cópias da ata da 4!! reunião a
todos os membros.presentes, indago sobre a neces
sidade da sua,leitur~.

O SR. DEPUTADO ANTONIO -FEIJÃO - Sr.
Presidente, peço dispensa da leitura, por a mesma ter
sido distribuída a todos.
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o SR. PRESIDENTE, (Deputado Luciano Cas
tro) - Está dispensada a leitura. A ata está em discus
são. Não havendo quem queira discuti-Ia, passamos'à
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. '(Pausa.) Aprovada. Esta Presidên~ia co
munica aos Srs. Parlamentares que hoje se encerra o
prazo de adesão para a viagem que' faremos a Belém
do Pará, para ouvirmos, em audiência pública, várias
autoridades e testemunhas naquela localidade. Antes
de iniciarmos a Ordem do'Dia, submeto à Comissão
os nomes dos oficiais de cartório de registro de imó
veis que serão ouvidos como, testemunha em Belém - 
do Pará, conforme requerimento aprovado em última
reunião. Maria do Socorro de Souza, Car.tório de São
Félix do Xingu; Eugênia da Silva Freitas, Cartório de
Altamira; Neuza Maria Santos Freire, Cartório de Ma
rabá; Antônio Maria Sarmento Pinto, Cartório de Vi
seu; Raimundo Maramaldo da Costa, Cartório de
Almeirim do Pará; Maria José de Oliveira Machado,
escrevente de São Miguel do Guaná; e Raimundo
Correia de Almeida, escrevente de Igarapé-Mirim. Eu
só comunico que isso já foi aprovado em Ata, nós só
tamos dando a comunicação dos nomes que serão
convocados. Srs. Deputados, estão de acordo? (Pau
sa.) Então, aprovado todos os nomes. Falta apenas
aprovar o tabelião de São Domingos do Capim, que
ainda não se manteve contato. Ordem do Dia. Essa
reunião foi convocada para ouvirmos o depoimento
do Sr. Policarpo Júnior. Convido o Sr. Policarpo Júnior
a tomar assento na mesa, por favor. Assim, atenden
do às formalidades legais, peço ao, senhor depoente
que assine o termo de compromisso que integra o for
mulário de qualificação. Eu peço ao... Por favor, leia no
microfone.

O SR. POLICARPO JÚNIO~ - Faço, sob a pa
lavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que
souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Obrigado. Antes de passarmos aos questiona
mentos, eu consulto o,depoente se gostaria de pres
tar, por quinze a vinte minutos, esclarecimentos preli
minares sobre o que conhece sobre o assunto a ser
investigado por essa Comissão. Pois não, com a pala
vra o jornalista Policarpo Júnior. "

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Bom, eu gosta
ria de esclarecer que eu não sou 'um expert na ques
tão fundiária da Amazônia. Em janeiro do ano passa
do eu fui,destacado pela revista Veja para fazer uma
reportagem sobre uma denúncia que foi encaminha
da a Brasília por um vereador de'Altamira, chamado
Eduardo _Modesto,__que,_ aliás,__está _presente.__aqui,_

onde ele narrava uma série de questões que estariam
ocorrendo lá na cidade de Altamira, envolvendo umas
terras supostamente de propriedade da...

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Desculpe, pode continuar.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Enfim, umas ter
ras de supostamente propriedade da Empreiteira CR
Almeida, onde, segundo essa carta, estariam ocor
rendo uma série de absurdos, como assassinatos,
trabalho- escrava, ocultação de cadáver, de cadáve
res, entre outras denúncias. Bem, tomando conheci
mento dessa carta que foi encaminhada ao Presiden
te da República, eu fui destacado pela revista pra
apurar esses fatos lá na cidade de Altamira. Chegan
do lá, a gente tomou conhecimento dessa ocupação
de terras que estaria ocorrendo por parte dessa em
preiteira. Um assunto que não era novo, né, e já havia
sido noticiado desde 1995. Edizia que essa empreite
ira tinha comprado uma quantidade mais ou menos
em torno de 5 milhões de hectares. Só que, quando a
gente chegou lá, a gente teve a informação - e depois
confirmada pelos próprios donos da empreiteira, ad
ministradores da empreiteira -, de que o volume des
sas terras já atingia 7 milhões de hectares. Muito bem,
em função disso, é uma, é um volume de terras tão
grande, né, comparado a países da Europa, isso nos
chamou a atenção. Enfim, começamos a apurar uma
reportagem centrada nesse tema. Foi quando nos de
paramos, enfim, com levantamentos das irregularida
des que estariam acontecendo no cartório de Altami
ra. Essas terras, segundo as denúncias feitas e depo
is atestadas pelo próprio órgão que coordena e avalia
as terras do Governo do Pará, eram produto de grila
gem, ou seja, a empreiteira teria se apropriado de ma
neira irregular de terras pertencentes ao Estado do
Pará, ao Governo Federal, ao Incra, uma pequena
parte a alguns Ministérios militares, enfim, um conjun
to de propriedades adquiridas de maneira absoluta
mente ilegal. Esse foi basicamente o tema da reporta
gem feita pela revista Veja, publicada em janeiro do
ano passado, que eu estou aqui à dispqsição pra res
ponder às perguntas que os senhores apha1-emperti
nentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado L~ciano Cas
tro) - Bom, o jornalista Policarpo Júnior encerrou a
sua explanação. Indago os Srs. Deputados que quei
ram questioná-lo ou passo a palavra direto ao Relator,
enquanto o Deputado se prepara. Com a palavra o Sr.
Relator._
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o SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Senhor convidado, jorna
lista Policarpo Júnior, eu gostaria de dizer a V. SI! que
a proposição do requerimento para a instalação des
sa CPI, para a criação da CPI, foi baseada exatamen
te na reportagem de sua autoria, inclusive que ga·
nhou destaque de capa da revista Veja, a respeito do
assunto, no caso da CR Almeida, do Cecmo do Rego
Almeida, aonde você, na sua reportagem, destaca
uma série de denúncias a respeito da apropriação in
débita de terras de 7 milhões de hectares no sudoeste
do Pará. Foi exatamente por isso que a CPI hoje está
funcionando. E daí, né, por ser de grande importância
a tua vinda até aqui, para prestar esclarecimento para
todos os Deputados que compõem essa CPI. Eu gos
taria de fazer uma pergunta a V. SI! para saber qual o
motivo que originou a tua ida até o Pará para essa re
portagem, para que você fizesse essa reportagem lá?

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Como eu diss-e,
Sr. Deputado, a gente recebeu, aqui na redação da re
vista Veja, em Brasrlia, uma carta do Vereador Eduar
do Modesto, do PPS de Altamira, em que ele narrava
todas essas irregularidades enumeradas aí na repor
tagem. De início, nós fomos até a cidade de Altamira
para averiguar a veracidade dessas informações.
Chegando lá, a gente se deparou com essa questão
fundiária, que me parecia muito mais importante e
muito mais grave do que as demais denúncias feitas
pelo Vereador. Algumas delas nós tentamos efetiva
mente comprovar, mas, enfim, devido às limitações
que um trabalho jornalístico impõe, fica difícil a gente
descobrir se houve assassinato no meio da floresta
com ocultação de cadáver, enfim. Mas, enfim, as de
núncias trataram sobre tudo isso, trabalho escravo e
etc., mas o foco da reportagem foi, enfim, a grilagem
de terras naquela região. Como eu disse, de início, foi
noticiada uma grilagem de 4 milhões de hectares, e,
quando a gente chegou à região, ano pa§sadô,êsse
volume de terras já estava em 7 milhões, e com os
próprios,representantes da empresa em questão in
formando que o objetivo.~ra se chegar a 15 milhões
de hectares. Quer dizer(nós começamos esta apura
ção, enfim, nesse foco, e descobrimos que a forma
como essa empresa se apropriou dessas terras tinha
sido de maneira absblutamente ilegal.

O SR. DEPUTAPO SÉRGIO CARVALHO - Qu
ais os municípios em'que você esteve no Pará?

O $'R. POLICAR,PO JÚNIOR - Eu estive em
Altamira apenas.

O",SR~ DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E
Belém:'

O SR. POLICARPO JÚNIOR - E Belém.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO'CARVALHO - Be·

lém e Altamira.
_ OSR. POLICARPO JÚNIOR- Belém eA1tamira.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Você esteve na propriedade?

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Não, não estive
na propriedade.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Não
chegou a ir?

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Não.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - V.

Sª recebeu alguma ameaça, mesmo que velada, em
algum momento foi intimidado ou algum~ pessoa ten
tou suborná-lo na ocasião em que esteve no Estado
do Pará, em missão, fazendo levantamento sobre o
caso CR Almeida?

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Não. De jeito neM
nhum. Não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Gostaria que V. SI! apresentasse a essa CPI as fontes
sobre as denúncias divulgadas que teve acesso. São
idôneas?

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Absolutamente
idôneas. No caso das terras, especificamente, como
eu disse, ~ denúncia nasceu de um Vereador da cida
de, chamado Eduardo Modesto. E começamos a, en
fim, checá-Ias. E elas foram comprovadas, quer dizer, a
parte referente à grilagem de terras foi comprovada por
uma ação que já, inclusive, tramitava na Justiça do
Pará, interposta pelo Instituto de Terras do Pará, o ór
gão competente lá da região pra cuidar do assunto,
que afirmava e já, inclusive, tinha recebido uma deci
são favorável em primeira instância, reconhecendo
que essas terras eram produto de uma fraude. As pes
soas com quem eu conversei na ocasião foi, foram o
Presidente do Instituto de Terras, o Sr. Carlos Lama
rão, não, desculpe, Ronaldo Barata, e o Procura
dor-Gerai do Iterpa, o Sr. Carlos Lamarão, que eram as
pessoas que cuidavam dessa questão lá no Estado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sa
bemos que V. Sª vem sendo processado por calúnia e
difamação por parte do Sr. Cecílio do Rego Almeida.
Haveria etem veracidade de fatos narrados na sua re
portagem? Como e~tá sendo efetuada a sua defesa a
respeito desse processo? Quais são os seus advoga
dos e quem patrocina?

OSR. POLICARPO JÚNIOR - Eu tenho conhe
cimento de que há, de fato, um processo do Sr. Cecí
Iio. Os meus advogados são os advogados da revista
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Veja, em São Paulo, o Departamento Jurfdico da Re
vista Veja. E se há inveracidade na reportagem, ·en
fim, cabe ao Sr. Cecflio do Rego Almeida comprovar,
não é? Ele que disse que há inveracidade.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - O
senhor esteve em cartórios lá em Belém do Pará ou
em Altamira?

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Estive, estive.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - No

Cartório de Registro de Imóveis de Altamira?
O SR. POLICARPO JÚNIOR - Estive, estive,

né? Falei com a Sra. Eugênia, no Cartório de Altami
ra, que se negou a dar.qualquer informação sobre
esse assunto.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E
em Belém?

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Em Belém, as
fontes de informação a respeito desse assunto foram
exatamente o Governador do Estado, Almir Gabriel, o
Presidente do Iterpa, Sr. Ronaldo Barata, e o Procura
dor do próprio Iterpa, Sr. Paulo, é, Carlos Lamarão.
Todos eles ressalvando sempre que essas terras
eram produto de grilagem, adquiridas de forma ilegal,
inclusive, com decisão favorável da Justiça mostran
do isso aí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Um, um instante. O Policarpo disse que teve no
cartório de Altamira e que Eugênia da Silva Freitas ~e

negou a dar informação?
O SR. POLICARPO JÚNIOR - Isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - O senhor afirma isso?
O SR. POLICARPO JÚNIOR - Isso. Eu tive, a

única que eles atenderam, tive um contato telefônico
com ela, onde ela se negou a dar informações. Sobre
este assunto ela só se manifestaria na Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Eu
gostaria de fazer uma última pergunta. V. S!! saiu da
Revista Veja e hoje está trabalhando no jornal Corre
io Braziliense. Mas existe alguma relação da tua safo
da da revista com esse caso?

O SR. POLICARPO ~NIOR - De maneira ne
nhuma. Eu estou no Corr~io Braziliense há trinta
dias. Essa reportagem foi publicada em janeiro do
ano passado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente.....muito_obrigado..

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado Almir Sá, pela ordem.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Gostaria de sa
ber do convidado Policarpo Júnior se ele tem conheci
mento de como se encontra essa questão hoje, que
fim deu essa matéria publicada por ele, é, se há uma
decisão judicial anulando essa questão, se o Sr. Cecf
Iio do Rego Almeida ainda continua negociando essa
área, enfim, qual, qual é o estágio em que se encontra
essa questão da reportagem hoje.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Deputado, não
saberia informar. Eu estive, na época, o último contato
que tive com esse assunto foi quando eu fui convida
do a depor na CPI que apurava o mesmo tema na
Assembléia Legislativa lá de, lá em Belém, é, e a par
tir disso aí eu realmente não tive mais nenhum conta
to com esse assunto.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Sr. Presidente,
era a pergunta que eu gostaria de fazer, esclarecer...
é, registrando, Sr. Presidente, que é do interesse des
te Parlamentar e acredito de todos os membros desta
Comissão em verificar os caminhos que se possa ob
ter informações através dessa ação judicial, através
do Instituto de Terras do Pará, alguma forma, termos
informações do andamento, do delineamento que ge
rou estas denúncias, não é, já que se trata de um fato
grave e que, muitas vezes, no Brasil, se denuncia, fica
por isso mesmo e muitas vezes o autor continua abu
sado, tomando atitudes irregulares. Portanto, há o in
teresse desse Parlamentar para depois proceder aos
requerimentos que se fizer necessários para que pos
samos obter novos esclarecimentos. Sr. Presidente,
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não. A palavra está franqueada. Qual é a
ordem? Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, jornalista Policarpo Júni
or, eu recebi da CPI uma série de documentos, entre
eles o relatório da CPI das Terras promovido pela
Assembléia Legislativa do Estado do Pará, que tam
bém, como esta, havia sido motivado pela reporta
gem objeto da vinda do Sr. Policarpo a esta Comis
são. E resolvi, Sr. Presidente, dar uma lida na matéria.
Li o que estava nos depoimentos, li uma farta docu
mentação aqui distribufda pelo Deputado Max Rosen
mann, li com bastante atenção a matéria da revista
Veja e também li o depoimento do jornalista Policarpo

-..JúniorJá feito,_naAssembléia Legislativa.EparaJJma



29696 Sexta·feira 2 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

análise de consciência, pra me apresentar com os
questionamentos que irei fazer ao jornalista, eu resol
vi dividir a questão, primeiro, fazendo um reconheci
mento da mídia e da importância dela no processo
democrático, no desenvolvimento e na justiça social.
Portanto, eu quero dizer que todas as reportagens
que têm os trilhos balizados entre a verdade e a ética,
elas constroem uma nação, elas ajudam a desenvol
ver uma sociedade e elas fortalecem uma democra
cia. Portanto, as perguntas que eu vier a fazer sobre
questões ão jornalista não estarão em detrimento da
pessoa dele, mas daquilo que ele escreveu. O segun
do ponto é que o cidadão não pode ser julgado por
aquilo que faz de boa-fé. E a boa-fé quem julga não é
o ser que observa, e sim a justiça, que tramita em to
dos os seus autos o direito pleno da liberdade. Por
tanto, a primeira pergunta que irei fazer após a minha
explanação inicial, é dizer que muitas das coisas que
estão nessa reportagem, foram extremamente impor
tantes para elucidação do processo de arrecadação
fundiária no Pará e no Brasil, tanto é que uma CPI in
teira se mobilizou e a Justiça está recebendo inúme
ras demandas, inclusive, da empresa Rondon. Mas
eu vi, também, na reportagem, um pouco de pirotec
nia na figura emblemática do Sr. Cecílio Almeida. E
olhando bem a matéria e olhando os autos, a primeira
coisa que eu percebi é que as pessoas que estão en
volvidas nesta carta, inclusive, aqui está presente o
ex-Vereador Eduardo Modesto, que foi cassado após
uma série de demandas internas do seu Poder Legis
lativo, não importa se foi justa ou injustamente, o fato
é que ele foi, por um papel escrito, cassado e, por um
papel escrito, o honra de uma pessoa foi, também,
ameaçada. Está, também, nos autos, a Sra. Jane.Re
zende, desta carta que, também, promove denúncias
sobre a matéria objeto da revista Veja. A Sra. Jane
Rezende é figura carimbada, que eu, como geólogo e
consultor de sindicatos de garimpeiro, a vi fazendo ar
ruaça, desde Serra Pelada até o Estado de V.Exa.,
Sr. Presidente, na época da reocupação garimpeira
nos anos de 90 e 91. Observei, também, as coloca
ções na matéria. E uma delas, o que me chamou mais
a atenção, diz respeito à forma, e, aí, não sei se é jor
nalismo ou se é algum rancor fossilizado que está em
erupção no momento que apenas seduz a mente da
gente, mas ao se colocar a questão de armas e arma·
mentos a indígenas, a matéria, ao mesmo tempo que
inocenta a Rondon e os seus protagonistas de não
promoverem nenhum tipo de armamento, na mesma
matéria, diz, numa janela que tem um indígena com
um papagaio e uma lança, o cacique Manoel Xipaia,
46 anos, é uma das figuras emblemáticas do país de

Cecílio. Ex-garimpeiro, deixou Altamíra para chefiar o
Exército de índios formado pela :Rondon Projetos
Ecológicos. "Nós ajudamos a defender as terras e a
empresa nos dá munição." Bom, s~ nós pegarmos a
declaração da Funai, a Funai d.iz que não existe, em
nenhum momento, fornecimento ·de armas, forma
ções de milícia e não viu entrega..d.e munição aos indí
genas. Mas pelas quase duas décadas que eu conhe
ço a Amazônia, que trabalhei próximo de áreas indí
genas, que convivi com sociedades indígenas, quem
mais compra munição para os indígenas é a Funai,
porque entre os dentes de uma onça e os braços de
um índio, se não tiver uma espingarda 16 ou 20, nem
vai ter braço nem índio, vai ter só a onça. Portanto, a
questão de ter em um acampamento qualquer tipo de
armamento, seja do tipo uma espingarda 12, uma 16,
uma 765, isto é o prospector de um dentista no gabi
nete dentário, sem esse instrumento ele não conse
gue fazer nada na Amazônia. O segundo gesto que
eu percebi na reportagem e nos depoimentos, o que
me chamou bastante a atenção, é em que todos os
momentos, o depoente, o jornalista Policarpo Júnior,
tipifica a empresa, de uma forma dura, de grilagem.
Quando veio aqui, segundo os estudiosos, uma das
pessoas mais entendidas, senão o mais entendido da
Amazônia em questões fundiárias, o Dr. Paraguassu
Éleres, que provou desde o Tratado de Tordesilha até
os últimos dias que ele havia deixado o Pará, que no
Pará a questão fundiária se tornou um samba do cri
oulo doido, onde o Estado não sabe o que é seu, a
União não sabe o que é do Estado e, muito menos, as
instituições que adquirem expectativa de direito sa
bem a quem recorrer. Evidentemente, em nenhum
momento irei defender aqui a aquisição de um mega
latifúndio, de nenhuma forma. Mas, em nenhum mo
mento, vou aceitar, também, a crucificação do direito
de um brasileiro, de um amazônida de adquirir qual
quer espaços, lá, na nossa região. No seu depoimen
to, o senhor mesmo caracteriza, no depoimento, de
poimento longo, de que, tirando o fato de existirem as
terras, as demais denúncias da carta - isso não sou
eu que disse, é V. SI! que diz -, todas eram falsas. E
logo de início, aqui, falou que o Vereador Eduardo
Modesto seria uma pessoa ilibada. De forma que, na
sua própria investigação, o senhor caracterizou que
não havia milícias indígenas, não havia cadáveres,
não havia cárceres. Então, até que ponto vai a ação
de um mandato pra se denunciar e até que ponto nós
temos que fo~ar a verdade ao molde dos1objetos que
nós queremos atingir? Em todo o seu depoimento, V.
Sª diz claramente: Foi, de fato, esta carta escrita pelo
Vereador Eduardo, que chegou, que chegou até Bra-
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sma, O objeto da paúta da revista Veja. E, evidente
mente que o qi"'e fchamou a atenção para vender
aquela revista nã'o' foi, o fato de se ter uma proprieda
de, porque o advogado Medeiros tem mais de 10 mi
lhões de hectares:E~isteoutros latifúndios, a Jari tem
quase 2 milhões. Mas foi o fato de imputar a uma pes
soa, que é emblemática na questão com a mídia, acu
sações, inclusive, 'de:liações ao narcotráfico, tá? Tal
vez se isso fosse na pessoa de quaisquer um desta
sala, as reações não'feriam sido tão gentis como fo
ram do Sr. Ceemo' do Rego Almeida. Mais adiante, a
ma... o depoimento vai, cada vez mais, se afastando
de todas as questões' inerentes a todas as outras de
núncias que envolvél'áni a questão indígena, a ques
tão do trato social, a'questão de bloqueio de pistas e
de criação de uma arhiadura de proteção ou um cár
cere de um latifúndio, e vão se concentrando exata
mente na questão fundiária, questão esta que, volto a
repetir, o especialista Paraguassu Éleres disse que
ninguém tem conhecimento de quem é quem no
Estado do Pará. Mais aaiante, V.Exa. volta a tocar na
questão de que também havia notícias dadas por um
jornalista Klester Cavalcanti, jornalista esse que pas
sou, segundo os próprios depoimentos e segundo a
matéria, uma matéria'pelo jornal pessoal, que diz que
foi seqüestrado, que b próprio jornalista Lúcio Flávio
põe sobre dúvidas o seqüestro, uma vez que o rapaz,
depois de seqüestrado, não procurou a Polícia, não
fez corpo de delito e se ausentou pra São Paulo e não
quis mais saber de resgatar a sua dignidade, os seus
direitos. O jornalista apenas passou com o Prefeito
uma pausa técnica na base de Entre Rios e não teve
tempo, sequer, de conhecer o próprio local onde visi
tara por tão breve tempo. E assim vai o depoimento,
nesta linha de fugir, cada vez mais, das acusações
que envolveram ou que geraram ilações ao Cecílio
sobre narcotráfico, sobre cárcere privado, sobre for
mação de milícia, sobre transposição étnica. Como
é que nós podemos falar de transposição étnica se
no meu mapa, que tá na minha parede, no meu, no
meu escritório, já existe há muito tempo, dado pela
FUNAI, duas áreas indígenas, Xipaia e Ku
rujawa, Kuruawa (ininteligível). qra, se essas áreas
indígenas já estão em fase de reconhecimento e uma
delas já iniciando o processo de demarcação, é por
que não se levou índios pra lá, eles já estavam reco
nhecidos oficialmente. Agora, lamentavelmente, não
é' o Cimi, a CCPY ou outra ONG internacional que es
teja cuidando desse índio. O fato é que a perspectiva
de um projeto, um megaprojeto ecológico seduziu al
guns indígenas e retornarem ao seu mundo, na confi
ança.deláapro\leitarem_o_me.gaprojeto..com.apote&.

cialidade de suas próprias áreas. Para não ser muito
longo, Sr. Presidente, e não ficar nesta batida, por
que, de importante do depoimento do jornalista, tem
duas coisas que foram muito importantes e que a CPI,
é muito importante dizer isso, seguiu literalmente os
conselhos, que se investigasse a questão de arreca
dação de terras e a forma desta arrecadação, porque
grilagem é um nome muito duro pra que você seja cul
pado quando você tem um documento e um próprio
banco do Estado reconhece como garantia de em
préstimo. Então, se um Oetran plaqueia um carro
duas vezes e você é o terceiro dono, não há má-fé
sua em comprar o carro. O Estado propiciou uma con
dição de ilegalidade e fez como você fosse cometer
um ato ilegal. Então, a segunda parte importante do
depoimento é quando, no final do seu depoimento, o
jornalista Policarpo Júnior começa a tocar numa ma
téria de extrema importância que ele fez, também, um
pouco antes desta outra, chamada Máfia da Terra. E
nesta matéria, ele começa a dar à CPI, e nós, daqui,
não atentamos pra isso, mas tamos objetivando isso,
o que que foi o movimento de dezenas e dezenas de
empresas que arrecadaram terras nas maiores facili
dades, para dar como lastro de quitações de dívidas
junto ao INSS. E cita como exemplo mais, digamos
assim, acadêmicos e mais gritantes, o caso da Teca.
Então, nesses dois momentos do depoimento, são
momentos enriquecedores que foram para a Assem
bléia do Pará e também serão momentos enriquece
dores se, tanto o nobre Relator, como os nossos pa
res, puderem ler o relatório, o rico e bem-feito relató
rio que a CPI da Assembléia Legislativa do Estado do
Pará promoveu. Mas é importante, Sr. Presidente, eu
ler dois parágrafos desse relatório: Das conclusões fi
nais e recomendações. Foi verificada a inexistência
de trabalho escravo, ameaça de expulsão de comu- '
nidades ribeirinhas remanescentes, pistolagem e as
sassinato com ocultação de cadáver na área de
terra sobreposta da empresa Rondon Projetos Ltda. e
Indústria e Comércio, Exportação e Navegação do
Xingu Ltda -INCENXIL. Não ficou comprovada a utili
zação de base da empresa na área para fins de nar
cotráfico, aliciamento e treinamento de comunidade
indígena para formação de milícia privada na mesma
área. A CPI também remove ao Judiciário a capacida
de que lhe é constitucionalmente de direito de decidir
sobre se a aquisição do direito superficiário foi legal
ou não. Mas há um momento, Sr. Presidente, e aqui
está presente o Vereador que fez a denúncia, em que
ele acusa pessoas ligadas ao Ministério Público, pes
soas ligadas a instituições sérias, inclusive a Polfcia
_Eederal,...em_quaa_CEJ,_no_seuJinal._resgataa..dignb
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dade destas pessoas, ao dizer que essa!? pessoas
têm que ter o reconhecimento público da dignidade e
da honestidade dos seus trabalhos, porque, na carta,
ele foram criminalmente acusados. Recomendo ao
nobre Relator que nós pudéssemos pedir à Assem
bléia Legislativa os extratos dos depoimentos com
pletos das pessoas que estão colocadas no relatório
em resumo, para que, aqui, com a experiência que
esta Casa tem, a genté-P-ossa:Tetirarmais-sumo, para
facilitar o investigatório, porque uma coisa ficou muito
claro aqui: num caso especffico, você cria um espec
tro de dispersão de ações, imagine nós, que estamos
indo pra Belém já com uma ação centrfpeta, e não,
como foi esta CPI, numa ação extremamente centrifu
gadora sobre um fato especffico noticiado pela gran
de mídia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Antonio Feijão, gostaria que V. EXª,
agora...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Só pra
concluir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - ...pudesse passar às formulações das pergun
tas, que há outros oradores inscritos, por favor.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, não vou ler todos os documentos que fa
zem a contradição de alguns momentos, mas existe
um deles que é fundamental. Na reportagem se diz
que ao sul da área, exatamente aqui, esta área em
vermelho, estaria comprometendo-se com sobreposi
ção à área da Serra do Cachimbo, uma base de expe
rimentos das Forças Armadas. O que nós temos
aqui na revista Veja de 3 de fevereiro de 99 é que o
Sr. William de Oliveira Barros, Centro de Comunicação
Social do Ministério da Aeronáutica, desmente, eu
não vou ler, pra facilitar o tempo, categoricamente, a
questão da não sobreposição de áreas. Segundo
ponto, que é importante dizer: esta área em verde,
que nós temos aqui, é a área do baú, que está sendo
insuflada geograficamente, programada(?) artificial
mente, inclusive gerando problemas sérios na área
de Castelo dos Sonhos e Novo Progresso, por ques
tões inerentes à própria Funai. Então, eu gostaria de
perguntar ao Seu Policarpo a seguinte questão de or
dem: embora o senhor tenha dito nos seus depoimen
tos que não tem nada pessoal com relação ao Sr. Ce
cílio do Rego Almeida, a sua matéria se divide em fa
zer uma ilação inicial a uma acusação de armamento
de indígena e, lá na frente, inocenta ele dentro da pró
pria matéria. Acusa a matéria com ilações da denún
cia de narcotráfico e, lá, na frente, repete, dizendo

que não ficou nada comprovadp. Como V. SI é um
jornalista experiente, dá a nos entepder que o objeto
maior da matéria não era a denúncia da questão fun- 
diária e, sim, uma espécie de dilapidação da figura
pessoal do Sr. Cecílio do Rego A)meida. Então, no
fundo, hoje, V. Sª faria essa matéria, citando, após
todo levantamento da CPI, que na área existe todas
as denúncias da matéria que V. Sª protagonizou? Se
ria a primeira pergunta. No se~--depoimento,_ V.Exa.
colocou, agora, aqui, na Câmara, que competiria ao
Sr. Cecmo do Rego Almeida comprovar as denúnci
as. Embora eu seja geólogo, eu sei que uma das má
ximas do Direito é que quem acusa compete o ônus
da prova. V.Exa. conseguiu devolver à CP! do Pará e
conseguiria a esta CPI, requisitada pelo nobre Rela
tor, provas da matéria de que aconteceu aquilo que lá
está denunciado? E pra finalizar, Sr. Presidente, tal
vez mais na frente possa eu usar da palavra, pela or
dem, eu li aquele livro do jornalista Conti, que fez um
corolário da vida do Presidente Collor. Uma das coi
sas que me marcou no livro não foi o seu conteúdo,
do objeto do livro, mas uma frase de poucas letras em
que o jornalista Conti dizia o seguinte: que no Brasil a
imprensa está numa fase de maturação e que, embo
ra ainda não esteja madura, ela tem a alta capacidade
de, quando faz jornalismo, de separar o joio do trigo,
só que ela publica o joio. E af, eu encerraria sem per
gunta, lendo uma pequena frase de Rui Barbosa: Ca
luniar é roubar, porque o nome é o primeiro dos patri
mônios do homem, a base de seu crédito, o nervo de
sua força, o estojo de seu trabalho, a herança de sua
prole, a última consolação de sua alma. A calúnia, a
velha derragã(?) posta a serviço de todas as causas
pudentas, comadre imemorial da improbidade e da in
veja, a sórdida alcoveta das torpeza do histerismo
dos partidos, a ladra concubinária do jornalismo tra
peiro, sinistra envenenadora da honra dos estadista e
dos povos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o jornalista Policarpo Júnior.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Bem, vou come
çar pela segunda pergunta que o senhor faz, com!l~

lação se eu voltaria a apresentar as denúncias. Em.
primeiro lugar, eu queria ressaltar que isso aqui é um
trabalho jornalfstico, né? E um trabalho jornalístico se
compõe de entrevistas e apuração. As fontes dessa
reportagem, que dizem que essas terras são ilegais,
que são irregulares, que são produtos de grilagem,
são fontes oficiais, Deputado. Quem diz isso é o Go
verno do Estado do Pará, quem diz isso é 'o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma _Agrária, o
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INCRA, quem diz, isso é o Ministro da Reforma Agrá
r1a,-O-Sr. Raul Juri~mann. Diz que essas terras são ir
regulares; diz qué'parte delas pertence ao Estado do
Pará; diz que parte delas pertence às Forças Arma
das; diz que parte' delas, inclusive, se sobrepõe à
área da Serra de;; ·Gachimbo. Quer dizer, eu não co
nheço um órgão mais capacitado para fazer esse tipo
de afirmaçãq do que essas instituições, esse órgãos,
aós quai~;-eu me réferí(Quãntoo senhor me'perguntã
se há alguma coisa 'de pessoal contra o Sr. Cecílio,
não, não há nada'ae pessoal contra o Sr. Cecílio. Eu
sou jornalista. Quer dízer, a revista Veja faz jornalis
mo. O Sr. Cecílio é'umà personalidade pública, é um
empreiteiro, é um'sujeíto conhecido. E quando uma
personalidade púbJica:" se une a uma irregularidade
como esta, não denunciada por mim, mas pelo Institu
to de Terras do Pará,' pelo Ministério da Reforma
Agrária e pelo Incrá; isso é uma notícia. Isso não tem
nada de pessoal. Então, voltando a afirmar: faria a re
portagem, com certeza, 'da mesma maneira. Quando
eu disse que cabe a ele-provar as inverdades, é por
que não sou eu que lÔ' 'dizendo que há inverdades.
Ele diz que o que tá aqui é incorreto. Então, eu'digo
que é correto, tanto que'tá escrito e publicado. O Go
verno do Estado do Para, quando o Sr. Cecílio foi pro
curá-lo pra adquirir essas terras, informou ao Sr. Ce
emo que elas eram, que as escrituras que ele dispu
nha eram irregulares, eram produto de fraude, que
aquelas terras pertenciam ao Governo do Pará. Ainda
assim, ele resolveu comprá-Ias por um real e alguns
centavos o hectare, o que, do ponto de vista de quem
tem algum consenso, mostra certamente que as in
tenções dele não eram as mais corretas, né? Com re
lação à primeira pergunta, eu gostaria de fazer algu
mas observações. Com relação à denúncia original,
que o senhor disse que ela, que a própria reportagem
se afasta dela, de fato, a própria reportagem, como eu
disse na minha explanação inicial, ela começa com
uma carta do Vereador Eduardo Modesto, que faz
uma série de denúncias, entre elas, o assassinato,
ocultação de cadáver, trabalho escravo, narcotráfico,
que estariam ocorrendo dentro dessas terras do Sr.
Cecílio, supostamente do Sr. Ceemo, e denúncias
que eu, jornalista destacado para apurar essas infor
mações, não consegui comprovar. E; portanto, na re
portagem tá escrito aqui: denúncias foram feitas pelo
Vereador, mas não comprovadas. Estão escritas. Em
relação a ar.mamento, esse índio que o senhor citou,
ele de fato''A'6s contou que recebia em troca, dos ad
ministradorés lá das terras, munição. E a contraparti
da.deles .era,vigiacpraque.invasores. não_entrassem

nas terras que eles supunham, eles índios, supu:.
nham ser deles'. lá escrito isso, isso não é nenhuma
ilação. Tá escrito lá. Com relação à existência de ar
mamento e munição pertencentes aos administrado
res da terra, lá do Sr. Cecílio, isso foi confirmado pelo
próprio capataz, conforme consta na reportagem, o
Sr. Hélio Silva, que trabalhou lá, era Chefe de Segu-

. ra~ça ~!il_pr~nçip~I,Q~s,e_dªs.s.ª-.p.mpde,dade,>-,e ele re
vela, ele, Sr. Hélio Silva, que tá aqui na reportagem,
com foto, posado, etc., ele revela que havia armas, e
a orientação que ele, capataz, dava aos seus funcio
nários é para que, se alguém tentasse penetrar nas
terras, tentasse entrar nas terras, que "passassem
pólvora", abre aspas, segundo palavras dele. E isso
tá narrado na reportagem. Portanto, não há nenhuma
ilação, não há qualquer ilação. A reportagem, de fato,
ela centra no absurdo que é, em qualquer lugar do
mundo, você imaginar que alguém possa se apode
rar, se apossar de sete milhões de terras, sete mi
lhões de hectares de terra, em caráter absolutamente
irregular, e não sou eu que digo isso, são as institui
ções públicas, a quem cabe fiscalizar e zelar por esse
tipo de coisa. Então, não é nada pessoal. Isso foi um
trabalho eminentemente jornalístico.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - ...eu
recebi, ao longo dos anos que eu trabalhei com mine
ração e com garimpagem, eu recebi muitos jornalis
tas: Ricardo Lessa, João Santana, Paula Saldanha,
tanto do Brasil, como no exterior. E esta é uma das
primeiras vezes que eu vi, vejo a revista Veja fazer
uma matéria de capa sem ter tirado uma foto no lugar
objeto da reportagem, quer dizer, o jornalista que vai
fazer uma matéria dessa, no mínimo, ele tem que ir na
área, quer dizer, o mfnimo, o mínimo, é ir na área ver,
sentir de perto, pegar uma voadeira, ou pousar de
avião, fazer o que é o jornalismo da Amazônia. Eu vi o
Estadão mandar uma jornalista, que passou três dias
na Amazônia, passou dezesseis horas pendurada em
avião, dezesseis horas do tempo dela foi pendurada
só em avião, para poder tirar duas fotos e fazer uma
matéria, por sinal até brilhante, sobre a questão do
Calha Norte e de ONG. Portanto, eu acho que esta foi
uma matéria ida meia pronta, embora ressalto o que
eu ressaltei, dois pontos importantes: a questão de ter
promovido a investigação dos problemas fundiários,
,também objeto_destaC.et.,e a questão_destamatérja,
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que eu vou aprofundar nesta CPI, chamada Máfia da
Terra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - (/ninteligível.) ...um minutinho (ininteligível). Po
licarpo.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Não, só esclare
cendo o Deputado. Na reportagem, há fotos do local.
Por isso, não houve necessidade de voltar ao local pra
refazê-Ias. Como tá citado na reportagem, um repór
ter da revista Veja da sucursal de Belém já havia esta
do nas terras - é verdade que por um pouso acidental
-, mas ele aproveitou esse pouso acidental, fez fotos
da região e narrou exatamente o que ele tinha visto lá.
Como o objeto da reportagem não era mostrar a exu
berância das terras invadidas, e sim as irregularida
des dessas terras invadidas, não havia nenhuma ne
cessidade dessa, da repetição dessa visita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Nilson Pinto.

O SR. DEPUTADO NILSON PINTO - Sr. Presi
dente, srªs. e Srs. Parlamentares, eu vou me ater mui
to pouco ao conteúdo da matéria elaborada pelo jor
nalista Policarpo Júnior. Nós não estamos aqui para
avaliar a qualidade da revista Veja nem a profundida
de do trabalho feito pelo jornalista. Nós estamos
numa CPI, que investiga a ocupação irregular de ter
ras públicas na Amazônia. O jornalista já revelou mui
to bem que... quais as bases sobre as quais realizou
seu trabalho e citou as fontes às quais recorreu para
escrever a matéria. Eu vejo que boa parte de fontes
estão já devidamente relacionadas para serem ouvi
das pela CPI nos dias 25 e 26, quando a CPI se deslo
cará para Belém do Pará, onde realizará audiências
(ininteligfve~ na Assembléia Legislativa do Estado,
creio eu. No entanto, uma fonte que é absolutamente
relevante e destacada pelo jornalista na sua matéria
não está relacionada entre aqueles que serão ouvi
dos pela CPI. Eu me refiro ao jorna... ao Vereador
Eduardo Modesto. Na relação daqueles que nós ouvi
remos em Belém do Pará não consta o nome do Vere
ador Eduardo Modesto, que, a meu ver, euma pessoa
importante para ser ouvida. Tem informações que in
clusive levaram a boa parte do que tá relatado aqui
nesta matéria. Eu queria propor, então, que nós inclu
íssemos entre aqueles que serão ouvidos pela CPI,
em Belém do Pará, nos dias 25 e 26, o Vereador Edu
ardo Modesto. Creio que ele trará muitas informações
importantes para nós. Por último, eu não vou ser tão
prolixo quanto o meu ilustre colega Antonio Feijão,
não vou me ater, já disse, aos detalhes da matéria
produzida pelo jornalista Policarpo Júnior. Eu creio

que a matéria é importante, na medida em que levan
tou um problema, que foi já diaghosticado pelo Institu
to de Terras do Pará e por outras él:utoridades fundiá
rias deste País. Não compete a np~ julgar o trabalho
do jornalista, a não ser cumprimentá-lo pelo levanta-., '

mento da questão, e também não compete a nós que-
rermos sacrificar o mensageirQ :quando a notícia é
ruim. Nós temos que ir à fonte, à fonte dessas notíci
as, para averiguar efetivameniê 6' qúe existe de irre
gular, para então tomar as provià~ncias que são es
peradas da CPI. Portanto, como proposta concreta, o
convite ao Vereador Eduardo Moqesto para participar
da nossa audiência nos dias'25, e 26, em Belém do

_Pará. Obrigado. ' .

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, só pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, um minutinho...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Eu su
geriria à Mesa que distribuísse a cópia do depoimento
já feito na CPI do Pará do ex-Vereador Eduardo Mo
desto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, nós vamos tomar providências pra dis
tribuir a cópia do depoimento do Vereador. Quanto,
Deputado Nilson, quanto à sua solicitação, o Deputa
do Airton Cascavel já tem um requerimento dele so
bre a mesa solicitando audiência, na qualidade, na
qualidade de... convidado, né, do Vereador Eduardo
Modesto, que fará, em Belém: Já está sobre a mesa.
Deputado Airton Cascavel. .

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Só
queria justificar o requerimento, Sr. Presidente, inclu
sive comunicar que o Vereador está presente nesta
sessão e demonstrar alguns casos de perseguição
que esse Vereador tem sofrido depois da denúncia
que fez. Uma pressão sofrida inclusive com interes
ses maiores sobre a Prefeitura e sOQre a Câmara de
Vereadores levou-se à cassação do V~r~ador, de uma
forma arbitrária, ocorrida pela Câmara dos Vereado
res, e isso só começou a acontecer depois que ele fez
as denúncias. E por isso que nós pedimos o depoi
mento do Vereador. Ele está aqui nessa sala também.
E depois nós vamos encaminhar cópias de documen
tos que levaram-às denúncias do Vereador ao jorna
lista, e os documentos que ele recebeu anteriormen
te, que fizeram com que ele posteriormente levasse a
essas denúncias, Sr. Presidente. É apenas pra justifi
car a convo... o convite a esse Vereador e,demonstrar
que já sofre por parte dos poderosos IUl"a pressão
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muito grande a um pequeno V~reador, mas que ele
não estará só nessa luta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Nilson Mourão.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, Srs. Oeputados, jornalista Policarpo Júni
or, em primeiro lUgar, eu queria, Presidente, cumpri-'
mentar, saudar a revista Veja e ao jornalista. Tiveram
a coragem de mostrar ao Brasil e ao mundo isso que
pode ser consi,derado uma verdadeira vergonha naci
onal. Algum tempo depois, a própria revista Veja volta
ao tema, dessa vez, através do jornalista Klester Ca
valcanti, retoma o assunto e recoloca essa questão
mais uma vez. Quero parabenizá-lo, parabenizar pela
sua coragem. Eu sou do Acre, eu tenho um compro
misso com o movimento rural, com a preservação
ambiental, com os seringueiros, com trabalhadores
rurais, e sei muito bem o que significa lidar com lati
fundiários, com grandes fazendeiros, com grupos
econômicos, com madeireiras, e posso inclusive ima
ginar V. Sª deve ter sofrido ameaças de morte, deve
ter recebido telefonemas anônimos, enfim, tanto V. S@
quanto o outro jornalista, mas uma revista como a re
vista Veja, ela certamente pode e deve dar todas as
condições e garantias de segurança àqueles jornalis
tas que produzem essas matérias. Eu gostaria de for
mular, jornalista Policarpo, duas questões. A primeira
delas é a seguinte: um grande empreiteiro como Sr.
Ceemo do Rego de Almeida, conhecido do Brasil inte
iro, dá noite pro dia se converte, é um novo convertido
ao movimento ambiental. Adquire, da forma mais
complicada e questionável possível, conforme já foi
dito aqui nesta Comissão, Presidente, pelo professor,
pelo professor Paraguassu, a forma como ele chegou
a adquirir essas terras. Então, o que me leva a fazer a
primeira pergunta, jornalista Policarpo, é: como é que
da noite pro dia, um grande empreiteiro do porte de
Ceemo, se transforma num membro do Partido Verde,
quer dizer, Partido Verde, aqui, um grande defensor
da Amazônia com uma área de sete milhões de hec
tares destinada a um projeto ecológico, quando sua
área tem ouro, tem diamante, tem a maior reserva de
mogno ou aguano, como dizemos lá no Acre? A mi-/
nha pergunta a V. S!!, como jornalista, e jornalista el.
periente, é na verdade a sua reflexão poraquilo, pelos
elementos que o senhor pôde colher, qual o verdadei
ro, qual o real objetivo do Sr. Cecílio do Rego de Alme
ida com esse famigerado projeto ecológico na região
amazônica, o verdadeiro objetivo dele com aquelas
terras e com aquelas riquezas que estão no seu sub
soIa_A-segunda_questão..-jornaJista,-é_qufLesta_CEl..

ela tem exatamente o objetivo de investigar essas
questões. Quais outras questões que não estão na
sua matéria e que envolvem as propriedades, a pro
priedade, a propriedade dita do Sr. Cecmo do Rego
de Almeida, que V. S@ acha que esta CPI deveria apu
rar? Ese essa questão específica, que ainda não está
esgotada, apesar de já ter sido feita uma CPI do Esta
do do Pará, se ela deve se constituir, na sua opinião,
num objeto, em objeto de investigação profunda,
como caso exemplar, como caso típico, exemplar, de
grilagem de terra na região amazônica.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Deputado, obri
gado pelos elogios. Eu queria esclarecer que, enfim,
com relação aos objetivos do Sr. Cecílio, a gente con
seguiu colher apenas algumas pistas, sendo que a
mais concreta e narrada por ele mesmo ao então Pre
sidente do IBAMA, o Sr. Raul Jungmann, foi a de que
ele pretendia transformar aquela área numa área,
numa reserva de proteção natural, é... e vender... e
comercializá-Ia através de bônus a serem vendidos
no exterior, ou seja, é... um europeu poderia comprar
um bônus, é... referente a um hectare dessa terra, por
exemplo, e ele teria a garantia de que essa... essa
parte, é... seria preservada. Quer dizer, isso, segundo
cálculos de empresários do ramo, geraria uma rique
za. Só isso por si só geraria um riqueza impressionan
te, se você levar em consideração que são sete mi
lhões de hectares e que ele mesmo declara que pre
tendia expandir essa reserva a quinze milhões. Ago
ra, com relação às intenções objetivas dele, é... eu re.....
aimente não sei. É uma área rica, todos sabemos,
uma área que tem madeira, tem ouro, tem diamantes,
é uma área... talvez uma das últimas fronteiras, é... de
mogno naquela região, enfim, é uma área muito valio
sa. Com relação à segunda pergunta do senhor, é...
como eu disse no início, eu não sou um especialista
na questão fundiária, mas fiz duas reportagens, é...
que, de uma forma ou de outra, eu tive que entrar no
tema. Uma é essa do Sr. Cecílio, com relação à inva
são dessas terras ou a ocupação dessas terras, e a
segunda com relação à Máfia da Terra, que era um
grupo de empresários que apresentava fazendas
como dação de pagamentos de dívidas junto ao
INSS, fazendas essas comprovadamente fraudadas.
A gente levantou mais ou menos uma centena de ca
sos, é... de escrituras que foram apresentadas a...
ao... ao INSS como dação de pagamento de dívidas,
de fazendas que ou não existiam ou que sobrepu
nham a outras fazendas ou eram escrituras simples
mente forjadas, enfim, um manancial de irregularida
.desJmpr.essionante.Então.como... em nbl.el de suges-
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tão, O que eu posso dizer, o que eu vejo a princípio é
que deveria se tentar de alguma forma, é moralizar
essa questão cartorial principalmente na no Pará,
que pelo••• pelos levantamentos que a gente fez na
época 90% dessas escrituras fraudulentas tinham ori
gem, é... nos cartórios, é... paraenses. Eu fiz essa su
gestão à... à CPI da Assembléia Legislativa, não sei
qual foi o destino, é... que... essa proposição tomou,
mas eu acho que o início de um trabalho correto seria
através dos cartórios, porque nos cartórios, é... nas
cem todas essas irregularidades ou, se não nascem,
elas são consolidadas, ou se dá uma versão oficial e
aparentemente legal de tudo isso que a gente tá fa
lando.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - E... eu
não tive a oportunidade de ler essa essa... essa ou-
tra matéria que você se referiu, é desses fazendei-
ros que deram terra como pagamento de dívidas para
o... o INSS...

OSR. POLICARPO JÚNIOR - São empresários.
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO 

Empresários. Deram terras... terras da Amazônia?

O SR. POLICARPO JÚNIOR - A grande maio
ria no Estado do Pará, Pará e Mato Grosso.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Situa-
das no Estrado do Pará?

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Isso.
(Intervenção inaudível.)
O SR. POLICARPO JÚNIOR - Tem algumas...

tem uma aqui, no Lago Norte de Brasflia, foi dada
como dação de... no Lago Norte, foi dado como dação
de pagamento de uma dessas empresas, uma fazen
da se sobrepondo ao Lago Norte de Brasília.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Ô,
Presidente, eu vou fazer um requerimento para que
CPI busque informações junto ao INSS dessas terras
que forma dadas em pagamento de dívidas por esses
empresários e quais as que estão situadas na região
amazônica, para que elas sejam submetidas à apreci
ação por essa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado Nilson. As... a Presidência
aguardará o requerimento de V. Ex'!. A palavra está fa
cultada a um dos Srs. Parlamentares. Deputado Max
Rosenmann.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente, Srs. membros dessa Comissão, eu a...
ouvi atentamente todas as colocações feitas até ago
ra, dirigidas ao jornalista Policarpo, e o que realmente
me impressiona é justamente esse tipo de jornalismo
que é feito muito e praticado muito no Brasil onde se
inverte o ônus da prova. Eu acho que é... é muito im
portante que nós mantivéssemos·durante todos os
trabalhos aqui nesta Comissão, e eu tenho a certeza
que o perfil do nosso Relator está adequado ao equilr
brio de não se apaixonar, e sim relatar as coisas como
elas são, porque, se nós ao término dos trabalhos, le
vantando questões tão graves e tão sérias como nós
temos, nós podemos realmente contribuir muito pro
nosso País, desde que nós não nos apaixonemos e
não venhamos aqui traduzir posições às vezes até
pessoais e apaixonadas. Eu tenho aqui em minhas
mãos o relatório final da CPI feito no Estado do Pará.
Eela concluiu com bastante clareza, ela diz no item 7,
das conclusões finais e recomendações, que foi verifi
cado a inexistência de trabalho escravo, ameaça de
expulsão de comunidades ribeirinhas remanescen
tes, pistolagem e assassinato com ocultação de ca
dáver na área de terras sob posse da imprensa Ron
don Projetos Ecológicos Ltda. Não foi comprovado, no
item 2, a utilização das bases da empresa para fins do
narcotráfico, aliciamento e treinamento de comunida
de indígena para formação de milícia privada na mes
ma área. E recomenda, no item 3, que os fatos alega
dos por documentação e depoimentos aqui trazidos
demonstram que o caminho a ser seguido por essa
CPI, no auxflio à defesa do interesse público, será o
encaminhamento deste relatório para ser juntado aos
autos da referida ação. Os mesmos devem ser apura
dos minuciosamente, com o devido rigor técnico, pelo
Poder Judiciário. Quer dizer, fica claro de que o Poder
Judiciário se manifestará sobre a questão dominial,
se os documentos são válidos ou não são válidos. Eu
recebi, como todos receberam, informações de que
essa área em questão já foi de propriedade do Banco
do Estado do Pará e colocado em hasta pública, mas
eu não sou juiz, eu sou Parlamentar, e eu serenamen
te, como observador do assunto, vou aguardar a deci
são jurídica e não vou antecipar qualquer posiciona
mento, até porque a minha... o meu papel nesse pro
cesso todo é de observador el\'de respeitar as deci
sões judiciais. Mas o que me causa espanto é o fato
do jornalisia ter feito uma matéria onde ele faz acusa
ções claras sobre todas essas questões de assassi
nato... Acho que só não chamou aqui o Sr. Cecílio de
bicha, o restante chamou de tudo: de narcotráfico, as-
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sassino, ocultador de cadáv!r, quer dizer, fez acusa
ções ae toda ordem e depois~iz que o ônus da prova
cabe ao réu, quer dizer, a... f o acusado, quer dizer,
cabe ao outro lado se posicio~ar. Eu acho importan
tíssimo que a revista Veja, c0f\! sua credibilidade te
nha levantado assuntos dessa natureza, porque ela
permitiu que essa Comis~ão se organize e se posicio
ne, é o que o Brasil inteiro espera de nós. Agora, re
centemente, nós tamos vendo aí a questão do projeto
relatado pelo Deputado Micheletto, que também fala
sobre a destruição da Amazônia e tem sid~ a.s~im

unânime por parte- de ecologistas de qué'o projeto
deve ser repelido, e democraticamente essa Casa,
ela é uma casa do povo e vai analisar e vai votar e vai
decidir. Agora, o que nós não podemos é permitir que
o nosso País perca a nossa autonomia e a nossa ca-.
pacidade de decisão sobre o solo brasileiro, porque,
se nós continuarmos fazendo a do engraçadinho, eu
não tenho dúvida, e não preciso ser profeta, que da
qui a dois, três, quatro, cinco anos vai ter ainda al
guém aqui defendendo uma república ianomâmi e
uma separação do Brasil de territórios nacionais. E
isso eu não vou permitir, diante das minhas... das mi
nhas convicções, que os ecologistas ou defensores
ambientalistas queiram dilapidar o território nacional.
Eu acho que nós somos capazes de pela ordem e
pela democracia, se não estamos habituados em cem
anos de República a ter muitos anos de democracia e
de respeito à lei, eu tenho certeza que, nesses pou
cos anos pós a nova Constituinte, nós tamos realizan
do um grande trabalho aqui nessa Casa, o Congresso
Nacional. Agora, uma das falhas que nós temos em
nosso Congresso Nacional é a falta realmente de
uma legislação a respeito de uma lei de imprensa que
responsabilize os difamadores, as pessoas que le
vam à execração pública determinadas pessoas, in
vertendo o ônus da prova. E nisso que eu realmente
estou convicto e pergunto ao Sr. Policarpo: mesmo
após essas afirmativas de uma CPI do qual o senhor
ainda foi lá fazer parte, onde a conclusão deixa claro
de que não há provas, o senhor ainda continua con
victo de que a reportagem seria feita da mesma for
ma? Foi assim que o senhor respondeu à pergunta
anterior. É isso que eu gostaria que o senhor confir
masse pra ver se a sua linha de raciocínio é realmen
te a linha da responsabilidade ou a linha do jornalismo
fácil e hipócrita como há pouco mesmo o senhor cha
mou o Sr. Cecílio do Rego Almeida de invasor, há
pC?uco, usalldo suas próprias palavras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tr.o.)_~Esse...erao_questionamento..de_V.E~

o SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Esse
é uma das questões e em seguida uma segunda
questão.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Ó, Deputado,
talvez eu tenha me expressado mal quando eu falei
da inversão do ônus da prova. Eu tava respondendo a
uma pergunta do Relator onde ele questionava sobre
a opinião do Sr. Cecílio sobre inveracidade da repor
tagem. Aí eu disse: ele que prove que são inverídicas.
Eu afirmo que elas são absolutamente verídicas~1L

não tô dizendo que ele tenha... pe'rante a Justiça eu
tenho que acusar e ele que tem que se defender, não
é isso, até porque eu não faço acusação nenhuma.
Quem disse que as terras são griladas, que essas fa
zendas foram produto de uma fraude não é jornalista
Policarpo Júnior nem a revista Veja, quem diz isso é o
Instituto de Terras do Pará, o Ministério da Reforma
Agrária e o INCRA, que, na minha avaliação de jorna
lista, são órgãos que têm competência e credibilidade
para fazê-lo. Com relação às demais denúncias de
trabalho escravo ou ocultação de cadáver, tá escrito
aqui na reportagem que são denúncias feitas pelo Ve
reador Eduardo Modesto e não comprovadas. Tá es
crito aqui na reportagem. A gente se refere um... quin
ze linhas a isso pra narrar exatamente isso que eu tô
dizendo ao senhor.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Ficou
muito claro dos depoimentos do Pará que esta carta
do qual o Sr. Modesto foi autor da... da carta dirigido e
que deu motivo a toda a reportagem, ela foi inspirada
numa denúncia de três pessoas que inclusive uma
delas, o Sr. EIi Aquino, diz que realmente assinou a re
ferida çarta, porém que não leu seu conteúdo, toman
do conl1ecimento da plenitude das denúncias somen
te posteriormente através da revista Veja. Ressalta
ainda que deseja repor a verdade, ou seja, esclarecer
o que for preciso. Que fui induzido, persuadido e coa
gido a assinar a referida carta, sem oportunidade de
ler o conteúdo. Posso afirmar inclusive que a referida
carta foi confeccionada pela Sra. J~ne Rezende na
máquina de escrever do gabinete do Vereador Eduar
do Modesto... Em outubro de 98, fui procurado por
Jane em Belém, de quem era credor de cinco quilos
de ouro referente à construção da pista de pouso do
Garimpo Majestade, a qual me propôs o pagamento
da dívida, mas pra que isso eu teria que ajudá-Ia. Por
tanto.__nitidamente•. uma questáo__duma_chantagem
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que ela estava tentando fazer com a empresa do Sr.
Cecílio Almeida. Ajuda em que consistia subscrever
uma carta com denúncias à empresa do CR Almeida.
Da mesma forma a questão do filho, que é declarado
por um dos três autores da carta que um filho seu teria
desaparecido lá na propriedade e posteriormente o
rapaz foi ouvido na Comissão e disse que em absolu
to, que ele não sumiu, que ele estava trabalhando re
gularmente e que, se ele não procurou mais o pai, foi
pot-~es -familiares num conflifõ, é osenhor sabe
disso. Então, quer dizer que toda essa montagem foi
uma montagem intencional e não é possível que,
mesmo que depois de configurado de que a... a moti
vação tenha sido intencional e... e de chantagem, ain
da se faça disso um instrumento acusatório. Agora,
aguardar a Justiça se posicionar eu acho que isso é
saudável, é saudável, eu acho que nós temos que
aprender a respeitar a lei e a respeitar as decisões ju
diciais. E isso está em encaminhamento, Sr. Relator e
Sr. Presidente. Eu acho que cabe realmente a nós,
uma vez que esta questão do índio... já tem aí decla
rações de que não houve trabalho escravo, que não
houve nenhuma derrubada da tranqüilidade do com
panheiro Mourão, não houve nenhum tipo de arranca
da... não tiraram árvores, não bateram em seringuei
ro, não... não cometeram realmente outros tipos de
crime que possam ser alegados. O que existe real
mente foi uma intenção de montagem de uma empre
sa que é legal, cujas intenções é legal. Se a lei foi mal
feita, cabe e nós, Parlamentares, reduzirmos esse
tipo de área. Eu acho particularmente um absurdo
que áreas do tamanho desse possam ser configura
das em projeto. Então vamos legislar, vamos estabe
lecer limites. Agora, o que nós não podemos é, en
quanto não existir uma legislação que não determine
limites, é querer acusar qualquer pessoa, qualquer
empreendedor, ainda mais o caso do Sr. Cecílio, que
é um paraense, é uma pessoa que nasceu no Pará,
um homem vitorioso e não pode ser condenado por
ser ter sido um vitorioso, certo, ele não pode ter
sido ser condenado por nós porque possa ter pes-
soalmente atingido uma fortuna maior ou menor, por
que ninguém é medido pelo seu caráter ou qualidade
pela quantidade do seu dinheiro. Agora, o que não
pode é ser execrado, execrado numa reportagem que
eu considero irresponsável no sentido de que o jorna
lista não esteve no local, não foi no local, foi até acon
selhado por um outro Vereador a não ir nesta linha e
mesmo assim prosseguiu, certo? Quer dizer, então
aí, da mesma forma que nós aguardamos que a Justi
ça se pronuncie sobre a propriedé"je, com a mesma
tranqüilidade, nós aguardamos que as... aquilo que

poderia ter sido considerado ou não calúnia seja tam
bém julgado na Justiça pra ver se nós· fazemos no
Brasil um jornalismo mais responsável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Max Rosenmann, mais algum questi
onamento?

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Era
esse o meu posicionamento.

0- SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não. Jornalista Policarpo? Pois não.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Bom, eu queria
dizer...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Ago
ra, quanto à ida em... em Pará... no... em Belém, con
vidar o Vereador, ex-Vereador Modesto, que não foi
só cassado por ter usado indevidamente a Câmara de
Vereadores e documentos pra fazer a denúncia, mas
também foi cassado por ter recebido 20 mil reais, ter
vendido seu voto lá numa montagem da Mesa - pelo
menos essa é a acusação que foi feita sobre ele pela
Câmara de seus pares. É... eu acho que nós também
deveríamos convidar o Sr. EIi Aquino(?), que também
faz declarações aqui, negando a legitimidade da cor
respondência. Esses documentos estão incluídos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O senhor... o senhor formalize aL..

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu...
eu vou formalizar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - ...0 requerimento. Perfeito.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Per
feitamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Ok. Deputado Policarpo. Desculpe, Jornalista
Policarpo.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Bom eu só que
ria... eu só queria esclarecer que eu... eu não tê aqui
pra acusar e muito menos pra defender o Sr. Cecílio,
né? É... as acusações que foram feitas ao Sr. Cecílio
não foram feitas por mim, elas são feitas, volto a refor
çar, pelo Governador do Pará, pelo Presidente do
Instituto de terras do Pará e pelo Procurador-Geral do
Estado. Todas essas três pessoas informaram ao Sr.
Ceemo, antes dele adquirir essas terras, que as escri
turas que ele dispunha eram produto de uma fraude.
Portanto não é acusação, isso não é jornalismo levia
no. A gente, quando vai compor uma reportagem, a
gente ouve as pessoas capacitadas pra falar sobre
determinados temas. E acho que o Governador do
Estado, o Procurador de Terras do Pará e o Procura-
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dor-Geral do Estado.são pessoas capacitadas pra fa
lar sobre terras d,o"seu Estado, né? Não saberia quem
mais além dele!:qloc;1eria dar uma melhor avaliação
sobre isso.

'!j-,'

O SR. DEP~TADO MAX ROSENMANN - De
forma... de forma derradeira, ~u gostaria de fazer uma
colocação ao jo~n~lista. Se o senhor amanhã partici
passe como comprador dum leilão do Banco do Esta
do do Pará, fosse lá adquirir um automóvel ou qual
quer bem, o senhorconsideraria, sendo hasta pública
patrocinada por um banco de Estado, o senhor consi
deraria um ato ilegal o senhor adquirir uma área e que
esteja em hasta pública por um banco da credibilida
de qualquer banco público, no caso do Banco do
Estado do Pará? Ou o senhor considera que o Banco
do Estado do Pará também foi criminoso no sentido
de vender uma terra que não era sua?

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Eu procuraria
averiguar com... pra mim ter 100% de convicção, De
putado. Se eu vou comprar um carro e alguém me in
forma antes que aquele carro é produto de roubo, eu
não compro o carro simplesmente.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Mas
o Banco do Estado do Pará não ia... (inintelig(ve~

O SR. POLICARPO JÚNIOR - O Governo do
Estado do Pará me parece que tem mais credibilidade
do que o próprio banco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Deputado Robério Araújo.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Ah, sim, eu pos
so fazer mais um... Com licença?

SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Castro)
Pois não.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - O Deputado re
latou aí a respeito da, da, das demais acusações de
pistolagem, etc. Eu gostaria apenas de reforçar mais
uma vez que está escrito na revista Veja que essas
acusações feitas pelo Vereador Eduardo Modesto,
em carta enviada ao Presidente da República, no que
se refere à formação de quadrilha, ocultação de cadá
ver e trabalho escravo, não foram confirmadas, não
foram comprovadas, o que quer dizer que elas ape
nas não foram comprovadas. Eu, ao escrever isso,
não disse nem que elas existem e nem que elas não
existem. Elas foram denunciadas pelo Vereador, mas
não foram comprovadas até aquele momento.

[~"
O SR.~ PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-

tro) - Pois não. Deputado Robério Araújo.
I J "

O SR. DEPUTADO ROBERIO ARAUJO - Sr.
..J ~ L

Eresidente'_Jealmente_.o _assunto nos__cbamamuitCLa

atenção, até porque eu acho que, no Brasil, essa situ
ação da grilagem de terras, principalmente na Ama
zônia, ela chega ao limite que nós não podemos mais
deixar ficar como está. E aí, Sr. Presidente, eu levo
em consideração a reportagem do convidado hoje, o
Jornalista Policarpo Júnior, mas também eu gostaria
de esclarecer algumas coisas. Eu acho que é muito
oportuno, Sr. Presidente, nós escutarmos o outro
lado da moeda. Apesar de confiarmos na reportagem
do jornalista - inclusive, gostaríamos de dizer que é
uma belíssima reportagem - mas eu acho que é mui
to oportuno nós convocarmos aqui o Sr. Cecílio para
que ele possa dizer de viva voz todo esse quadro, até
mesmo se defender das acusações que o jornalista
vem fazendo aqui nessa reportagem. Então; eu gos
taria de dizer que passarei, por escrito essa, esse re
querimento de convocação do Sr. Cecília, pra que ele
tenha o direito de se defender também nessa causa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado Robério Araújo. A Mesa re
ceberá e submeterá ao Plenário da Comissão. O Re
lator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, senhor convidado, eu
gostaria de fazer mais dois questionamentos ao Poli
carpo Júnior, que está aqui também constando da
matéria da revista Veja, que foi a respeito, na página
33, onde ele escreveu que recentemente ~oube-se

que Cecmo tem uma dívida de 85 milhões de-reais
com o INSS e, usando de uma lei que permite trocar
essa dívida por terra, tentou quitá-Ia oferecendo uma
fazenda no Mato Grosso, mas até agora não conse
guiu provar que as terras são suas. Eu gostaria de
perguntar a V. Sª aonde obteve essa informação.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - No Incra. Tenho
um documento do Incra, que deu origem a essa capa:
"A Máfia da Terra", que listava mais ou menos 130
empresários do País que tentaram quitar dívidas com
o INSS atraves de dação de pagamento com proprie
dades irregulares. E o Sr. Cecília estava entre, é, es
ses empresários. Documento do Incra que eu posso
apresentar a esta CPI posteriormente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Você obteve. informação do Incra aqui em Brasma ou
lá em, no, no Estado do Pará?

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Aqui. É um do
cumento do Incra aqui em Brasília.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Aqui em Brasília. O segundo questionamento, ou a
segunda pergunta é a respeito do que você também
escreve, que_a.essaaltura_o_C.ecílio_jáde.v.e...200_mi=
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Ihões de reais à Receita Federal. Eu gostaria também
de saber de V. Sª de'onde obteve essa informação.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Onde é que se
encontra essa informação, só pra mim localizar?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Na
página 33, logo abaixo da ITR.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Ok. Este foi um'
cálculo que foi feito pelo Sr. Carlos Lamarão, Procura
dor do Estado do Pará, analisando que, ,na hipótese,
na hipótese de o Sr. Cecílio se constituir proprietário,
dessas terras em Altamira, ele deveria ao Estado do
Pará esta quantia. E o ITR, segundo ele, nunca foi re
colhido.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, são essas as indagações. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, pela ordem. Eu gostaria de chamar a
atenção - lamentavelmente o Deputado Cascavel
não está aqui -, por uma colocação que foi posta com
relação à convocação do Vereador Eduardo Modesto.
Eu vou ler um trecho bem curto da CPI, o relatório fi
nal da CPI. "Em depoimento anexo a esta CPI, no dia
24/06/99, o Vereador, ex-Vereador atualmente, Edu
ardo Modesto, afirmou que não tinha conhecimento
pessoal da área onde ficam instaladas as bases da
Rondon, que não presenciou a maioria dos fatos que
relatou, mas que baseou-se numa carta anexo - essa
carta da Jane Rese'nde e mais o outro que acabou... o
EIi Aquino(?), que acabou desmentindo tudo -, que
recebeu no dia 4-11-98, assinada por Jane Maria Re
sende e Gílson Xavier e EIi Aquino(?) Soares da Cos
ta". Eu chamo a atenção pelo seguinte: meu grande
amigo e nobre representante de Roraima, Deputado
Airton Cascavel, colocou, julgando a Câmara dos Ve
readores, que foi um processo sob pressão, sob coa
ção. Veja bem, do momento que nós já tamos julgan
do o Legislativo mirim, do momento que nós não ta
mos dando nenhum provimento a uma investigação
feita por outro Poder, nós já estamos julgando; e do
momento que, por um diploma do (ininteligíve~, a úni
ca verdade é o que está nesta matéria, a CPI vai dei·
xar de ser de terras públicas para ouvir aqui abiogra
fia do Sr. Cecílio do Rego Almeida que, legitimamente
e legalmente, não tem nenhum vínculo jurídico com
as terras, porque elas pertencem a Rondon. E pode
remos correr o constrangimento de trazê-lo aqui e ele
dizer: "Bem, eu não posso falar nada, porque não te·
nho nada a ver com isso juridicamente". Oque ele tem
é um sonho que teve Henry Ford, em Fordlândia, no
Tapajós, que teve Daniel Ludwig no Jari, e que agora
um brasileiro tem e é condenado por pensar como os

gringos pensavam e eram aplaudidos no nosso terri
tório. Então, eu fecho a minha colocação sem fazer
perguntas, lendo uma das últimas colocações do Jor
nalista Policarpo Júnior. "Gostaria de agradecer a mi
nha convocação, e elogiar o trabalho desta CPI, e es
perar que ela chegue" de fato, 'a bom termo, ao con
trário de muitas CPI que estamos acostumados a ver
lá em Brasília". Da forma que nós estamos querendo
conduzir, saindo um pouco do objeto de investigar o
que não foi investigado e de aprofundar o que foi in~

vestigado tenramente, talvez o conjunto de CPI que
recebe, que cita aqui o jornalista vai .aumentar. Por
que, em 1986, eu vi uma CPI da Mineração e o pró
prio Deputado Gerson Peres, que era seu Presidente,
dizia: "As CPI têm fama de não chegar a lugar algum"
- Opróprio Presidente da CPI daquela época, da Mi
neração, que, de fato, não chegou a lugar algum. Por
tanto, eu acho que, para o bom convívio da verdade,
nós temos que nos despojarmos um pouco desta re
portagem. Coloquei muito... com muita propriedade o
que tem de bom nesta matéria: as denúncias sobre a
questão fundiária, a denúncia sobre a máfia da terra.
Deixarmos que as demandas judiciais se encontrem
num veredicto que não pode ser duplo, tem que ser
de um lado, e principalmente pararmos de assacar
julgamentos à pessoa que não grilou ou grilou, por
que, no conceito que eu tenho, nem o Incra tem o do
mínio fundiário das posses na Amazônia, muito me
nos o Iterpa, porque nem computadores com geopro
cessamento têm, e 95% de todos os assentados da
Amazônia ainda não têm o seu título de terra, porque
não têm a sua demarcação. Portanto, com todo cari
nho que eu tenho ao Ministro Raul Jungmann e o
grande trabalho da reforma agrária, com 370 mil famí
lias, o Incra ainda não pode falar, de uma forma inte
grai e conjugada com os Estados e Municípios, de in
tercessão ou de arrecadação de terras que não seja
estritamente aquelas de caráter quase que colonial.
Então, eu quero encerrar dizendo ao jornalista que eu
já vi muitas vezes ser tachado pela imprensa, mas eu
gostaria de, depois da... da puxada ao extremo, da
provocação, facilmente chegaria às nossas mãos, de
qualquer um de nós, de um dos 5.500 Municípios, dos
quais quase 2.400 são com menos de 10 mil habitan
tes, uma carta dizendo que o Presiden~e do Grupo
Abril estaria envolvido com o narcotráfiq,o.- Seria fácil
isso, mas tenho certeza que V. Sª não publicaria. Era
isso, Sr. Presidente. .I.F'

OSR. PRESIDENTE (Deputado Nils'on Mourão)
- Não há mais nenhum Deputado inscritb para tecer
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suas considerações. Indago ao jornalista se ele ainda
precisa tecer mais algumas considerações finais.

(Intervenção inaudfvel.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)

- Jornalista...
O SR. POLICARPO JÚNIOR - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)

- Tem a palavra. I

(Intervenção inaudível.)
O SR. POLICARPO JÚNIOR - Bom, Deputado

Feijão, a respeito apenas da consideração final que o
Deputado fez, eu apuraria, eu apuraria com certeza,
viu. A publicação não cabe a mim, eu sou um repórter.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Não
publicaria.

O SR. POLICARPO JÚNIOR - Eu sou, eu sou
repórter - eu quero que fique bem claro. Eu apuraria.
A publicação dependeria de um editor, de um diretor
de redação é...me fugiria ao controle. A apuração eu
posso te garantir que eu faria. Agora, ainda - só para
esclarecer ao Deputado Rosenmann que - p,ra se fa
zer uma reportagem, nem sempre é'necessário que
você esteja no local onde ela é... se passou, onde ela
se contextualiza. Só pra citar dois exemplos em que
eu estive pessoalmente envolvido. Eu fiz a matéria
que deu origem à CPI do Orçamento e eu nunca cobri
Congresso na minha vida. Eu não conhecia o Sr. José
Carlos. Eu sequer conhecia algum dos Deputados,
que eu não cubro o Congresso. Eu não precisei estar
no Congresso pra fazer uma reportagem que deu ori
gem à CPI do Orçamento, que denunciava irregulari
dades de alguns Parlamentares aqui desta Casa.
Uma outra mais recente foi a reportagem do Caso
Marka. Eu não precisei estar no Banco Central pra fa
zer aquela denúncia da ajuda fraudulenta que foi
dada ao Banco Marka. Quer dizer, ela foi toda apura
da sem que eu precisasse pisar no Banco Central.
Isso eu tê dizendo isso apenas porque... pra deixar
bem claro que pra fazer uma reportagem como essa
não precisa desembarcar na selva lá da fazenda do
Dr. Ceemo; olhar árvore, macaco. Não precisa, a ma
téria não era sobre ecologia. Os... os organismos que
deveriam ser procurados e que lidam com o assunto,
estavam distantes de lá. Estavam em Belém, estavam
em Altamira e estavam aqui em Brasflia e todos eles
foram procurados e devidamente ouvidos, inclusive o
próprio Sr. Cecflio que não quis se pronunciar na oca
sião.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu só
gostaria de ratificar ao Deputado Robério Araújo que
eu-apóio._inclusive.__ a-iniciativa _dele.-"o_sentido_da

convocação, que acho importante que venha aqui um
representante, um diretor da Rondon. Mas que nós
não caiamos num erro de colocar uma pessoa que
não tem vinculação jurídica, porque nós estamos aí
entrando, sim, na da reportagem. Porque a proprieda
de da Rondon - pelo que me conste, pelo que me
chegou em mãos - ela não é do Sr. Cecílio; ela é de
familiares dele. Senão nós vamos incorrer de trazer
mos uma pessoa que virá aqui e vai simplesmente di
zer que não é proprietária. E nós precisamos é de in
formações e de afirmações. Então, eu gostaria de
que a gente tivesse a direção certa do convite pra nós
não ficarmos aí, como há pouco foi colocado, de con
vocar, por exemplo, o Vereador Modesto - que vai lá
a Belém do Pará, eventualmente, se aprovado for
pela Comissão - de repente pra fazer colocações que
não vão acrescentar sobre o nosso objetivo maior e
sim por questões de ordem pessoal, certo? Eu só tô
ratificando pra que a gente não perca o rumo. É um
ponto muito importante.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Com a palavra o Deputado...

(Intervenção inaudfvel.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)

- Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Foi

colocado pelo jornalista que consegue fazer reporta
gem extraordinária sem estar presente... É... o que eu
me referia é o fato de que determinadas pessoas que
foram citadas e afirmativas graves, talvez as fontes
que lhe deram essas informações, como o senhor
mesmo não pode garantir, não foram suficiente de
credibilidade. Tanto que na sua própria matéria o se
nhor ratifica que o senhor não pôde ratificar uma ver
dade inteira. Mas pela Veja, pela importância da Veja,
você há de convir que a Veja quando coloca uma ma
téria, mesmo que sem uma afirmativa com capa,
com.... com reportagem, com... com fotos e tudo, aca
ba realmente induzindo.IVocê há de convir de que um
leitor menos avisado acaba concluindo pelo pior. Era
isso. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Com a palavra o Deputado Robério Araújo.

O SR. DEPUTADO ROBÉRIO ARAÚJO - Sr.
Presidente. Sr. Presidente, olha: eu realmente entendi
muito bem o que quis dizer, tanto o Deputado é...Fei
jão, quanto o Deputado Max Rosenmann. Agora. eu
acredito que, como o maior citado na reportagem foi o
Sr. Cecílio, eu acredito que até de interesse do próprio
Cecílio vir aqui e dizer a versão dele. Eu não vejo por

_que_motiv.D_ evitá-Io_daJdr_aqui,_até..mesmo...pra_dizer
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que não tem nada a ver com essa Rondon. Eu acho
que aqui é que tá a hora da verdade. Chegar aqui e di
zer: "Olha, essa história de Rondon, essa reportagem
é mentirosa por isso, por isso e por aquilo." Por que
não trazê-lo aqui e convocar a vir aqui? Eu permane
ço com o meu requerimento, Sr..Presidente, e acho
que é fundamentado no que a gente precisa ter de
verdade aqui na 'nossa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Deputado, quando V. ExI formalizar o seu requeri
mento que será colocado em...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - For
malizarei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Formalizar o seu requerimento ele será colocado
em debate, em discussão para os membros desta
CPI e será votado naturalmente. Se a maioria dos
membros da CPI achar pertinente convocá-lo, será
convocado.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - É claro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)

- V. SI! deseja mais alguma coisa, mais alguns últimos
esclarecimentos? (Pausa.) Não havendo mais orado
res inscritos, nada mais havendo a tratar, agradeço ao
Jornalista Policarpo Júnior, por ter vindo prestar es
ses esclarecimentos aqui nesta Comissão. Agradeço
a presença de todos.

(Intervenção inaudíve/.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)

- Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - E o re

querimento (ininteligível).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Não, não tem requerimentos a serem colocados. Só
na próxima reunião, Deputado. Próxima reunião dia
18, às 10 horas, também de audiência pública para
ouvirmos o Sr. Sebastião Azevedo, Procurador-Geral
do Incra; Eduardo Henrique Freire, Diretor de Cadas
tro Rural do Incra e Marcelo Afonso Silva, Diretor de
Recursos Fundiários do Inera. A Mesa solicita a todos
que estejamos no horário previamente definido. Muito
obrigado.

Encerrada a sessão.

Ata da 6 a Reunião, realizada em 18 de maio
de 2000
Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil, às
dez horas e cinco minutos, no plnário treze do Ane-

.xo " da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF reu
niram-se os membros da Comissão Parlamentar De
Inquérito destinada a investigar a ocupação de ter-

ras públicas na região amazônica, sQb a presidência
.do Deputado Alceste Almeida, 11!.Vice-Presidente.
Compareceram os Deputados. Airton Cascavel,
Alceste Almeida, Antonio Feijão, Átila Lins, Confúcio
Moura, Josué Bengtson, Nilson .Mourão, Nilson Pin
to, Renildo Leal, Robério Araújo, Sérgio Barros, Sér
gio Carvalho e Valdir Ganzer; titulares; Babá,Eurípe
des Miranda, Jorge Costa, Max Rosenmann e Paulo
Rocha, suplentes, e, ainda, o,Deputado Badu Pican
ço. Deixaram de comparecer os Deputados: Almir
Sá, Evandro Milhomen, É Giovanni Queiroz; Luciano
Castro e Luiz Fernando. Abertura: Havendo número
regimental, o Senhor: Presidente declarou aberta a
sétima reunião da CPI ATA: Tendo em vista a distri
buição antecipada de cópias da Ata da sexta reu
nião a todos os membros presentes, o Senhor Presi
dente indagou da necessidade de sua leitura. O De
putado Antonio Feijão solicitou a dispensa da leitura
da Ata que, submetida a votos, foi aprovada sem
restrições. Ordem do Dia: Audiência Pública com os
convidados: 1) Sebastião Azevedo, Procura
dor-Gerai do Incra, Eduardo Henrique Freire, Diretor
de Cadastro Rural do Inera e Marcelo Afonso Silva,
Diretor de Recursos Fundiários do Incra, e Aprecia
ção de Requerimentos. O Deputado Josué Beng
tson requereu a inversão de pauta, sendo aprovada
pela Comissão. Foram aprovados os seguintes Re
querimentos: 1) Do Deputado Airton Cascavel: a)
Requerimento nl! 24 -requer a convocação do Sr.
Elias Salame, Presidente da Associação das Indús
trias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará,
na qualidade de testemunha, em audiência pública
a ser realizada no Estado do Pará; b) Requerimento
nl! 25 - requer sejam convidados para participarem
da reunião de audiência pública a ser realizada no
dia 19/06, em Boa Vista/RR, os Deputados Esta
duais Antonio Messias Pereira de Jesus e Uzenir
da Rocha, Presidente e Relator, respectivamente,
da CPI das Terras; c) Requerimento nl! 26 - requer
a convocação na qualidade de testemunhas dos
Srs. Raimar da Silva Aguiar, Presidente das Indústri
as de Madeiras Compensadas e Laminadas no
Estado do Amazonas, e Haroldo Jorge de Souza
Vale Furtado, Presidente do Sindicato da Indústria
de Serraria e Carpintaria do Estado do Amazonas,
para prestarem depoimento por ocasião da diligên
cia da CPI no Estado do Amazonas; 2) Do Deputa
do Paulo Rocha: a) Requerimento nº 27 - requer se
jam convocados na qualidade de testemunhas os
Srs. Oficiais dos Cartórios das Comarcas de Boca
do Acre, Humaitá, São Miguel do Guam~, Altamira,
Moju é São Félix do Xingu; 3) Do Deput~do Sergio
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Carvalho: a) Requerimento nº 28 - requer seja con
vidado o Sr. Carlos Alberto Lamarão Correa, Procu
rador do Estado do Pará, para participar de reunião
de audiência pública; b) Requerimento nº 29 - re
quer seja convidado o Desembargador João Alberto
Paiva do Tribunal de Justiça do Estado ~o Pará. e...

"relator do processo da IN~ENXIL na Comarca Ci
vil, a ser ouvido por ocasião da diligência no Estado
do Pará; 4) Do Deputado Sérgio Barros: a) Requeri
mento nº 30 - requer seja' convidado para participar
de reunião de audiência pública em data a ser agen
dada o Sr. Antonio Carlos Carbone, Advogado e
ex-procurador do INCRAlAC; b) Requerimento nº 31
- requer seja convidado o Sr. Paulo Roberto Ribeiro
Carneiro, Procurador Geral do INCRAlAP,para parti
cipar de reunião de audiência pública a ser realiza
da no Estado do Pará; C) Requerimento nº 32 
requer seja convidado o Sr. Mário Braule Pinto da
Silva, Procurador Regional do INCRAlAM, para par
ticipar de reunião de audiência pública por ocasião
da diligência a ser realizada no Estado do Amazo
nas; d) Requerimento nº 33 - requer a convocação,
na qualidade de testemunha, da Sra. Edilberta Fer
reira de Macedo, Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis do Município de Apuí/AM por ocasião das
diligências a serem realizadas no Estado do Amazo
nas; e) Requerimento nº 34 - requer seja convida
da a Sra. Silvia Tereza Novaes de Menezes, Pro
curadora-Gerai do INCRAlRR, a participar de reu
nião de audiência pública a ser realizada no Esta
do de Roraima; 5) Do Deputado Airton Cascavel:
a) Requerimento nº 35 - requer seja convidado o
Vereador Eduardo Modesto para prestar escla
recimentos quando da diligência da CPI no Estado
do Pará; 6) Do Deputado PAULO ROCHA - a) Re
querimento nº 36 - requisita informações sobre as
áreas da União que passaram para o domínio priva
do, de 1970 a 1999, e que foram objeto de incenti
vos pelo FINAM, a relação das empresas que têm
projetos agropecuários, madereiros e florestais fi
nanciados com incentivos fiscais do FINAM, a locali
zação dessas empresas, o controle acionário e o
acionista majoritário, a relação dos projetos aprova
dos, seus planos de utilização e a situação atual dos
projetos implantados, em implantação, paralisados e
cancelados; b) Requerimento nº 37 - requisita ao
Ministro de Estado das Minas e Energia informações
sobre os alvarás de lavra e pesquisa mineral, no pe
ríodo de 1970 a 1999, na Amazônia, as cópias dos
alvarás aprovados ou expedidos para a lavra, nome
das empresas beneficiadas e controladores, cópia
dos_al.v.arás.aprovados.ou_expedidos para.a pesqui-

sa mineral, o nome das empresas beneficiadas e
os controladores c) Requerimento nº 38 - requisi
ta informações aos governos das unidades federa
das que integram a Amazônia Legal sobre a transfe
rência de áreas públicas para o domínio privado aci-

.. ma de 200Q (do.is) mil ha. entre os .anos.-de 1970 a
1999, com área, localização e identificação dos titula
res dos imóveis 7) Do Deputado Nilson Mourão: a)
Requerimento' nº 39 - requisita informações ao
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário so
bre as transferências, a qualquer título, desde 1970,
a pessoas trsicas e jurídicas estrangeiras de terras
da União na Amazônia; b) Requerimento nº 40 - re
quisita informações ao Ministro de Estado do De
senvolvimento Agrário sobre as transferências de
terras da União à pessoas físicas e jurídicas, a título
de doação, venda ou concessão, no período de
1970 a 1999, de terras públicas na Amazônia com
área superior a 2.500 (dois: mil e quinhentos) ha,
com o nome do titular, a localização e a área total
do imóvel; c) Requerimento nº 41 - requisita infor
mações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento
Agrário sobre as áreas da União, localizadas na fai
xa de fronteira da Amazônia e acima de 2000 ha,
que passaram para o domfnio privado através de
atos dos respectivos Estados, a relação dos imóveis
com a identificação dos titulares e suas localiza
ções, as áreas que foram objeto de desapropriação
para fins de reforma agrária e os custos da União
em Títulos da Dívida Agrária - TDA e benfeitorias;
d) Requerimento nº 42 - requisita informações ao
Ministro de Estado da Justiça sobre as áreas de re~

servas indígenas de cada unidade federada inte~

grante da região Amazônica, a identificação das
áreas de reserva indrgena, o tamanho da área, em
hectares, de. cada reserva indígena, e sua respecti~

va população, as nações e tribos que ocupam essas
reservas, as áreas já demarcadas pelo Governo Fe
deral e as áreas que se encontram em processo de
demarcação; 8) Do Deputado Max Rosenmann: a)
Requerimento nº 43 - requer seja convidado a parti
cipar de reunião de audiência pública o Sr. Marco
Antonio Cassou, Diretor da Empresa Rondon Proje
tos Ecológicos Ltda; 9) Do Deputado Robêrio Araú
jo: a) Requerimento nº 44 - requer a convocação do
Sr. Cecílio do Rego Almeida para prestar depoimen
to na qualidade de testemunha; 10) Do Deputado
Max Rosenmann: a) Requerimento nº 45:- requer o
fornecimento de notas taquigráficas das reuniões or
dinárias da CPI dos dias 09 e 16 do corrente; 11) Da
Deputada Vanessa Grazziotin: a) Requerimento nº
46:-.requer..sejarn_conv.idados_a. participarem.de .re.~
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união de audiência pública os tabeliões dos cartóri
os das Comarcas de Barreinnha, Apuí e Novo Ari
puanã; a ser realizada na cidade de Manaus; 12) Do
Deputado Sérgio Carvalho: a) Requerimento nº 47 
requer ao Superintendente da Receita FederallAM a
relação de proprietários que possuem dívidas junto
à Receita Federal referentes ao Imposto Territorial
Rural em área localiizadas no ??? hectares, nome
de seus proprietários (pessoa física Jurídica), locali
zação das áreas, área total do imóvel e valor da dí
vida junto à Receita Federal; b) Requerimento nº 48
- requer ao Superintendente da Receita Federal/RO
a relação de proprietários que possuem dívidas jun
to à Receita Federal referentes ao Imposto Territori
al Rural em áreas localizadas no Estado de Rondô
nia com área superior a 10.000 (dez) mil hectares,
nome de seus proprietários (pessoa física elou jurí
dica), localização das áreas, área total do imóvel e
valor da dívida junto à Receita Federal; c) Requeri
mento nº 49 - requer ao Superintendente da Receita
Federal/PA a relação de proprietários que possuem
dívidas junto à Receita Federal referentes ao Impos
to Temtorial Rural em áreas localizadas no Estado
do Pará com área superior a 50.000 (cinqüenta) mil
hectares, nome de seus proprietários (pessoa física
elou jurídica), localização das áreas,: área total do
imóvel, valor da dívida junto à Receita Federal; d)
Requerimento nº 50 - requer ao Superintendente da
Receita Federal/PA a relação das áreas rurais situa·
das no Estado do Pará pertencentes ao Sr. Carlos
Medeiros, dívidas junto à Receita Federal referentes
ao Imposto Territorial Rural, Impósto de Renda e ou
tros; e) Requerimento nº 51 - requisita ao Superin
tendente da Receita FederallAM a relação de dívi
das existentes referentes ao Imposto de Renda e
outros Impostos e Obrigações com a Receita Fede
ral das madeireiras Carolina Indústria e Comércio de
Madeiras Tropicais, ArnaPlác --o KTS, localizadas no
Estado do Amazonas; f) Requerimento nº 52 - requi
sita ao Superintendente da Receita FederallPA a re
lação das áreas pertencentes e das dívidas existen
tes referentes ao Imposto de Renda, Imposto Terri
torial Rural e outros 'Impostos e obrigações com a
Receita Federal das madeireiras Selvaplac Verde e
Maginco Verde, localizadas no Estado do Pará; g)
Requerimento nº 53 - requisita ao Superintendente
da Receita Federal/AM a relação das áreas rurais si
tuadas ~o Estado do Amazonas e pertencentes ao
Sr. Mustaf Said, dívidas,junto à Receita Federal e;
pagamentos de impostos. Dando prosseguimento à
reunião, e antes- de a presidência -dos trabalhos
ao Deputado Nilson Mourão, o Senhor Presidente

suspendeu a reunião por um minuto. Reiniciada a
reunião às onze horas, o Deputado Nilson Mourão,
2º Vice-Presidente, convidou os Srs. Sebastião Aze
vedo, Procurador-Geral do INCRA, Eduardo Henri
que Freire, Diretor de Cadastro Rural do INCRA, e
Marcelo Afonso Silva, Diretor de -Recursos Fundiári
os do INCRA, a fazerem suas exposições. Após sua
conclusão, os convidados foram Inicialmente inter
pelados pelo Relator. O Deputado Antonio Feijão
assumiu a presidência às doze horas na forma do §
4º do artigo 39 do Regimento Interno. Ao reassumir
a presidência às doze horas e cinco minutos, o De
putado Nilson Mourão concedeu a palavra ao Depu
tado Confúcio Moura:, que sugeriu que se fizessem
as interpelações em bloco e, em seguida, aos Depu
tados Renildo Leal, Sérgio Barros e Antonio Feijão.
Às treze horas e cinco minutos o Deputado Renildo
Leal assumiu a presidência na forma do § 4º do arti
go 39 do Regimento interno, solicitando aos pales
trantes concisão nas suas respostas em razão do
adiantado da hora. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente.agradeceu a presença de todos
e encerrou a reunião às catorze horas, antes convo
cando a próxima a realizar-se no dia vinte e três do
corrente, às quatorze horas e trinta minutos, com a
presença do Sr.Klestr Cavalcanti; jornalista da Re
vista Veja. E, para constar, eu, Erles Janner Costa
Gorini , Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação no Diário da Câmara dos Deputa
dos juntamente com as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da 6ª reunião desta Comissão, para realizar
audiência pública agendada e deliberar requerimen
tos recebidos na última reunião. Tendo em vista a dis
tribuição de cópias da ata da 5ª reunião a todos os
membros presentes, indago sobre a necessidade de
sua leitura.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Eu
peço a dispensa da leitura da ata, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Alme
ida) - Havendo consonância dos nobres pares, sub
meto esta Mesa considera dispensada a leitura,
pondo em votação a mesma. Para votação. Os De
putados que estiverem de acordo, mantenham-se
como se, como estão. (Pausa.) Aprovada. Ordem do
Dia. Esta reunião foi convocada para ouvirmos os
Srs. Sebastião Azevedo, Procurador-Geral do Inera;
Eduardo Henrique Freire, Diretor de Cadastro Rural
do Incra, e Marcelo Afonso Silva, Diretor de Recu,.
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sos Fundiários do Incra, bem como também para a
parte deliberativa haja... dada a existência de vários
requerimentos que se encontram sobre a mesa, que
deverão ser considerados pela, pelos nobres pares
sobre a votação que será exposta.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Sr.
Presidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Pois não, Deputado Josué.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Eu
quero fazer'uma proposta, uma vez que os requeri
mentos são pacíficos, que fizéssemos uma inversão
de pauta, para que fizéssemos primeiramente a parte
deliberativa da 'no~sa sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste
Almeida) - Esta Presidência, tendo em vista a pro
posição do Deputado Josué Bengtson, submete à
consideração do Plenário a consideração dessa
proposição no sentido da inversão da pauta. Os
Parlamentares que concordam com a inversão...
com a proposição do Deputado Josué, ou seja, a in
versão da pauta, para que seja primeiramente efe
tuada a parte deliberativa, mantenham-se como se
encontram. (Pausa.) Aprovada. Então, esta Mesa
acata a decisão do Plenário e submete, como rotei
ro, a pauta, a primeira parte como sendo a delibera
tiva, haja vista a existência de inúmeros requeri
mentos que se encontram sobre a mesa. Quero...
Pediria então ao Sr. Sebastião Azevedo, Eduardo
Henrique Freire e Marcelo Afonso Silva uma parce
la de paciência, que não será muito grande, dada a
quantidade de requerimentos, que não são excessi
vos. E nós, atendendo a essa deliberação, faríamos
essa inversão e agr~deceríamos a compreensão
dos nobres depoentes. Então, eu... Passemos à de
liberação dos requerimentos.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Sr. Presiden
te... Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Pois não. Deputado Átila Lins com a palavra.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Eu queria su
gerir a V. Ex! que... já que os requerimentos não são
polêmicos, são requerimentos fáceis de aprovação
por esta Comissão, que eles fossem apreciados em
bloco. Fossem lidos todos, exatamente para nós...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Pelo aspecto regimental, se torna inexeqüível ,
essa... essa... sugestão.

.0 SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Terá de ser
~.ulILPor um?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Tem que ser um a um etem que ser votado, mas
acredito que a velocidade será rápida, dado que são
requerimentos consensuais. Apenas para atender o
que estabelece a, oRegimento Interno. Nós não po
demos, lamentavelmente, englobar uma proposta tão
nobre e sensata, que, sem dúvida alguma, agilizaria
mais ainda o propósito do nosso trabalho. Terei que
me ater ao Regimento, então, vamos primeiramente
considerar o requerimento, na seqüência das apre
sentaçõE!s que aqui chegaram... requerimento...

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Requerimento nl! 24. Esse aqui é do Deputado
Airton Cascavel. "Requer a convocação da pessoa
abaixo relacionada, para prestar informações como
testemunha à Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a ocupação de terras públicas
na região amazônica, em diligência pública a ser rea
lizada nos dias 25, 26 e 27 de maio, na cidade de Be
lém, Pará. Sr. Presidente, requeiro a V. Ex!, nos ter
mos regimentais, a convocação da pessoa abaixo re
lacionada, para prestar informações como testemu
nha, em diligência pública a ser realizada por esta
CPI nos dias 25, 26 e 27 de maio, na cidade de Be
lém, Estado do Pará: Elias Salame, Presidente da
Associação das Indústrias Éxportadoras de Madeiras
do Estado do Pará. Sala das sessges, 11 de maio de
2000, Deputado Airton Cascavel, PPS, Roraima:' Va
mos colocar à consideração do Plenário. Havendo al
gum Parlamentar que queira tecer algum posiciona
mento a respeito do... do requerimento em apreço,
que o faça, se não, Já o colocarei em votação para a
sua aprovação ou não. Não havendo quem queira so
bre ele se manifesta, coloco sob a consideração do
Plenário a votação, se fica ou não aprovado. Os De
putados que se encontram em acordo pelo requeri
mento proposto pelo Deputado Airton Cascavel man
tenham como se encontram. (Pausa.) Aprovado. So
bre a mesa Requerimento de n9 25, também do Depu
tado Airton Cascavel: "Requer a convocação da pes
soa abaixo relacionada, para prestar informações
como convidado à Comissão Parlamentar de Inquéri
to destinada a investigar a ocupação de terras públi
cas na região amazônica, em diligência pública a ser
realizada no dia 19 de junho, na cidade de Boa Vista,
Roraima. Sr. Presidente, requeiro a V. Ex!!, nos termos
regimentais, a convocação da pessoa abaixo reiacio
nada, para prestar informações como convidado, em
diligência pública a ser realizada por esta CPI no dia
t9_de.Junho, na.cidadade13.oa.-\lista,_Estado..de.Rorai~
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ma: Deputado Estadual Antônio Messias Pereira de
Jesus, Presidente da CPI das Terras, e o Relator da
CPI, Deputado Uzenir da Rocha. Sala das sessões,
11 de maio de 2000. Deputado Airton Cascavel." Não
havendo quem queira sobre o requerimento manifes
tar-se, sujeito à apreciação dos demais pares. Os De
putados que se encontram em favor da aprovação do
determinado requerimento mantenham-se como es
tão. (Pausa.) Aprovado. Sobre a mesa Requerimento
ng 26, também do Deputado Airton Cascavel: "Requer
a convocação das pessoas abaixo relacionadas, para
prestar informações como testemunhas à Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
ocupação de terras públicas na região amazônica,
em diligência pública a ser realizada nos dias 16 e 17
de junho, na cidade de Manaus, Amazonas. Sr. Presi
dente, requeiro a V. EXª, nos termos regimentais, a
convocação das pessoas abaixo relacionadas, para
prestar informações como testemunhas, em diligên
cia pública a ser realizada por esta CPI nos dias 16 e
17 de junho, na ciciade de Manaus, Estado do Amazo
nas: Raimar da Silva Aguiar, Presidente das Indústri
as de Madeiras Compensadas e Laminadas n'o Esta
do do Amazonas; Haroldo Jorge de Souza Vale Fur
tado, Presidente do Sindicato da Indústria de Serraria
e Carpintaria do Estado do Amazonas. Sala das ses
sões, em 11 de maio de 2000. Deputado Airton Cas
cavel, PPS, RR." Fica aberta as... as considerações
sobre o determinado requerimento. Não havendo
quem sobre ele queira se manifestar, coloco em vo
tação, para a consideração do Plenário. Os Deputa
dos que o aprovam mantenham-se como se encon
tram. (Pausa.) Aprovado. Sobre a mesa Requerimen
to ng 27, do Sr. Deputado Paulo Rocha: "Requer a
convocação dos oficiais de cartórios abaixo relacio
nados para prestar informações, como convidados, à
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar a ocupação de terras públicas. Requeiro a V.
EXª, nos termos regimentais, sejam convidados,
como testemunhas, os oficiais de cartórios dos Muni
cípios abaixo relacionados, no Estado do Pará, para
prestar informações em audiência pública, com da...
com data a ser marcada pela Comissão Parlamentar
de Inquérito _ CPI, destinada a investigar a ocupação
de terras públicas na região amazônica. Sala das ses
sões, 16 de maio de 2000. Cartório da Boca do Acre,
no Amazonas" _ aqui há uma divergência, mas a
Mesa entende aqui que a... a intenção do nobre Par
lamentar, já que Boca do Acre e Humaitá se encon
tram no Estado do Amazonas, mas... e os demais no
Estado do Pará. Então, vamos... repetindo: Cartório
de Boca do Acre e Cartório de Humaitá, no Estado do

Amazonas; Cartório de São Miguel do Guamá, Cartó
rio de Altamira, Cartório de Moju e Cartório de São
Félix do Xingu. Deputado Paulo Rocha, Deputado Fe
deral, PT, Pará". Algum Parlamentar que queira sobre
esse requerimento se manifestar pode usar a palavra.
Não havendo quem assim o deseje, esta Presidên
cia põe em votação, à consideração o referido re
querimento. Os Deputados que aprovarem o referi
do requerimento mantenham-se como se encontram.
(Pausa.) Aprovado. Requerimento sobre a mesa, na
seqüência, nº 28, do Sr. Sérgio Carvalho: "Requer a
convocação da pessoa abaixo relacionada, para
prestar informações, como convidado, à Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
ocupação de terras públicas na região amazônica, na
Câmara dos Deputados. Sr. Presidente, requeiro a V.
Exll, nos termos regimentais, a convocação da pes
soa abaixo relacionada, para prestar informações
como convidado em audiência pública com data a ser
marcada pela Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a ocupação de terras públicas
na região amazônica: Carlos Alberto Lamarão Cor
rea, Procurador do Estado do Pará. Sala das ses
sões, 11 de maio de 2000. Deputado Sérgio Carva
lho". Fica disponível para a consideração dos demais
Parlamentares, com respeito às considerações desse
requerimento. Não havendo quem sobre ele queira se
manifestar, coloco em votação. Os Deputados que
estejam de acordo com a aprovação do... ao referido
requerimento mantenham-se como se encontram.
(Pausa.) Aprovado. Sobre a mesa Requerimento, na
seqüência, de ng 29, do Sr. Sérgio Carvalho: "Requer
a convocação da pessoa abaixo relacionada, para
prestar informações, como convidado, à Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
ocupação de terras públicas na região amazônica,
em diligência pública a ser realizada em Belém, Esta
do do Pará. Sr. Presidente, requeiro a V. EXª, nos ter
mos regimentais, a convocação da pessoa abaixo re
lacionada, para prestar informações, como convida
do, em diligência pública a ser realizada em Belém,
Estado do Pará, por esta Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar a ocupação de terras
públicas na região amazônica: Desembargador João
Alberto Paiva, Tribunal de Justiça do Estado do Pará
e Relator do processo da INCENXIL na Comarca Ci
vil, Sala das Sessões, em 16 de maio de 2000. Depu
tado Sérgio Carvalho, PSDB, Rondônia". À conside
ração do Plenário. Não havendo quem sobre ele quei
ra se manifestar, esta Presidência os, o põe sob vota
ção. Os Deputados que estiverem de acordo com a
referida proposição do Deputado Sérgio Carvalho
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mantenham-se cornq e.stão. (Pausa.) Aprovado. So
bre a mesa Requer,ir:T!ento, na seqüência numérica,
de nº 30, do Sr. S~rgio .Barros. "Requer seja convida
do o advogado e e_~iP(ocurador do Instituto Nacional
de Colonização e' Refor,ma Agrária -Iricra, no Acre, o
Sr. Antônio Carlos CarQone, a comparecer a esta Co
missão para prestar,esclarecimentos sobre a ocupa
ção de terras públicas ':"0 Estado do Acre. Sr. Presi
dente, requeiro a V.);:~, nos termos regimentais, seja
convidado a compàr.ec~r a este órgão técnico a pes
soa abaixo relacionild;;t em reunião de audiência pú-,
blica a realizar-se em data a ser agendada, a fim de, a
par da, de sua existência profissional, prestar esclare
cimentos sobre I a ocupação de terras públicas no
Estado do Acre e na região amazônica como um todo:
Antônio Carlos Carbone, advogado e ex-Procurador
do Incra/Acre. Sala das Sessões, 15 de maio de
2000. Deputado' Sérgio"Barros". À consideração do
Plenário sobre o referido do... eh... documento. Caso
não haja quem dele... Como não haja como quem...
sobre ele queira,se manifestar, esta Presidência põe
sob votação o réferido requerimento. Os Deputados
que estejam de acordo com a aprovação mante
nham-se como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento sobre a mesa, na seqüência, de nº 31 ,
do Sr. Sérgio Barros: "Requer a convocação da pes
soa abaixo relacionada, para prestar informações,
como convidado, à Comisl?ão Parlamentar de Inquéri
to destinada a investigar a ocupação de terras públi
cas na região amazônica, em diligência pública a ser
realizada nos dias 25, 26 e 27 de maio, na cidade de
Belém, Pará. Sr. Presidente, requeiro a V. Ex!!, nos
termos regimentais, a convocação da pessoa abaixo
relacionada, para prestar informações, como convi
dado, em diligência pública a ser realizada por esta
CPI nos dias 25, 26 e 27 de maio, na cidade de Be
lém, Estado do Pará: Dr. Paulo Roberto Ribeiro Car
neiro, Procurador-Geral do INCRA/Pará. Sala das
Sessões, 11 de maio de 2000. Deputado Sérgio Sar
ros". Fica disposto à discussão as considerações pelo
Plenário do referido requerimento. Não havendo
quem queira sobre ele se manifestar, esta Presidên
cia o coloca sob votação, sob votação. Os Deputados
que estejam .de acordo com a aprovação do referido
requerimento mantenham-se como se estão, como
se encontramr (Pausa.) Aprovado. Requerimento, na
seqüência de,ordem, de (ne 32, também do Sr. Sérgio
Barros, tamb~m na condição de convidado: "Sr. Pre
sidente, req~~iro a V. EX'!, nos termos regimentais, a
convocação.,da pessoa abaixo relacionada, para
prestar infor,roações, como convidado, em diligência
pública a"ser:l,~Eializada.porestaCPLnos.dias j 6"e.11..

de junho, na cidade de Manaus, Estado do Amazo
nas: Dr. Mário Braule Pinto da Silva, Procura
dor-GeraI do Incra. Sala das Sessões, 11 de maio de
2000. Deputado Sérgio Barros." Fica aberta às consi
derações do Plenário quem queira fazer"ãlgum co
mentário a respeito do referido requerimento. Não ha
vendo quem queira se manifestar, esta Presidência
põe em votação o referido requerimento. Os Deputa
dos que estiverem de acordo com a aprovação do re
ferido requerimento mantenham-se como se encon
tram. (Pau.sa.) Aprovado. Re.querimento do Sr. Sérgio
Barros: "Sr. Presidente, requeiro a V. EXª, nos termos
regimentais, a convocação da pessoa abaixo relacio
nada, para prestar informações, como testemunha,
em diligência pública a ser realizada por esta CPI nos
dias 16 e 17 de junho, na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas: Edilberta Pereira de Macedo, Oficial
do Cartório de Registro de Imóveis do Município de
Apuí, Amazonas. Sala das Sessões, 11 de maio de
2000. Deputado Sérgio Barros". Fica à consideração
do Plenário a... a análise a respeito do referido reque
rimento. Não havendo quem sobre ele queira se ma
nifestar, esta Presidência o coloca sob votação. Os
Deputados que estiverem em acordo à aprovação do
referido requerimento mantenham-se como se en
contram. (Pausa.) Aprovado. Sobre a mesa Requeri
mento, na seqüência, de nº 34, também do Sr. Sérgio
Barros: "Sr. Presidente, requeiro a V. Ex!!, nos ter
mos regimentais, a convocação da pessoa abaixo
relacionada, para prestar informações, como convi
dado, em diligência pública a ser realizada por esta
CPI no dia 19 de junho, na cidade de Boa Vista, Esta
do de Roraima: Drll Sílvia Tereza Novaes de Mene
zes, Procuradora-Geral do Incra/Roraima. Sala das
Sessões, 11 de maio de 2000. Deputado Sérgio Sar
ros". Fica aberta a discussão com respeito ao referido
requerimento. Não havendo quem queira discutir,
esta Presidência o coloca sob votação. Os Deputa
dos que o aprovam mantenham como se encontram.
(Pausa.) Aprovado. Requerimento sobre esta mesa,
na ordem, de nº 35, solicitando, requerendo audiên
cia pública: "Requeiro a V. Ex!! que, ouvido o Plenário
desta Comissão, seja convocado o Vereador Eduar
do Modesto, para prestar esclarecimentos quando
esta CPI estiver em diligência no Estado do Pará.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2000. Deputado
Airton Cascavel, PPS." Fica aberta a discussão... à
consideração o presente requerimento. Não, 'haven
do quem queira discutir, esta Presidência o sujeita
à votação diante os nobres Parlamentares. Os
Parlamentares que estiverem de acordo com a apro
\lação_do..referido requerimento_mantenham-:se .como
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se encontram. (Pausa.) Aprovado. Requerimento so
bre a mesa, na seqüência, de nº 36, do Sr. Paulo Ro
cha: "Solicita informações junto ao Ministro de Estado
da Integração Nacional sobre as áreas de domínio" - 
privado que foram objeto de incentivos pelo Finam.
Sr. Presidente, com fundamento no art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!!
seja encaminhado ao Sr. Ministro da Integração Naci
onal o seguinte pedido de informações: Informações ""
sobre as áreas da União que passaram para o domí
nio privado, de 1970 a 1999, e que foram objeto de in
centivos pelo Finam. Julgamos necessário contar
com os seguintes esclarecimentos e cópias de alguns
documentos abaixo listados: a) - relação" das empre
sas que tê':!Yprojetos agropecuários, madeireiros e
florestais financiados com incentivos fiscais do finam;
b) - qual a localização dessas empresas; c) - qual o
controle acionário e quem é o acionista majoritário; d)
- relação dos projetos aprovados, seus planos de uti
lização e a situação atual dos projetos implantados,
em implantação, paralisados e cancelados. Sala
das Sessões, em 16 de maio de 2000. Deputado Fe
deral Paulo Rocha, PT, Pará." À consideração do Ple
nário. Quem sobre o referido requerimento queira
manifestar-se, à discussão. Não havendo quem o
queira fazê-lo, esta Presidência o coloca sob a vota
ção, sob votação. Os Deputados que estiverem de
acordo com a aprovação do referido requerimento
mantenham como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Sobre a mesa Requerimento de Informação, na se
qüência, de nº 37, também do Sr. Paulo Rocha: "So
licita informações ao Ministro de Estado das Minas e
Energia sobre a concessão de alvarás de lavra e pes
quisa mineral na Amazônia. Sr. Presidente, com fun
damento no art. 50, § 2º , da Constituição Federal, e
nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do Regi
mento Interno, solicito a V. Ex!! seja encaminhado ao
Sr. Ministro das Minas e Energia o seguinte pedido de
informações: Informações sobre os alvarás de lavra e
pesquisa mineral, no período de 1970 a 1999, na
Amazônia, na Amazônia. Julgamos necessário con-
tar com os seguintes esclarecimentos e cópias dos
documentos abaixo listados: a) - cópia dos alvarás
aprovados ou expedidos para a lavra, nome das em
presas beneficiadas e controladores; b) - cópia dos
alvarás aprovados ou expedidos para a pesquisa mi
neral, nome das empresas beneficiadas e dos contro
ladores. Sala das Sessões em 16 de maio de 2000.
Deputado Paulo Rocha, PT, Pará". À consideração
do Plenário para discussão. Não havendo quem quei-
ra discuti-lo, esta Presidência coloca o referido reque-

rimento sobre, sob votação. Os Deputados que con
cordam com a aprovação do referido documento, re
querimento, mantenham como se encontram. (Pau
sa.) Aprovãdo. Sobre -a-mesa Reqi.íerimentcúie Infõr:
mação, na seqüência, de nº 38, também do Sr. Paulo
Rocha: "Solicita informações aos Governos das Uni
dades Federais, Federadas que integram a Amazônia
Legal, sob, sobre a transferências de áreas públicas
para o domínio privado. Sr. Presidente, com funda-

"mento _no art. 50, § 22• da Constituição..Eederal, e nos
arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do Regimento
Interno, solicito a V. Ex!! seja encaminhado às Unida
des Federadas da Amazônia o seguinte pedido de in
formações: Sobre a transferência de áreas públicas
acima de 2 mil hectares para o domínio privado, entre
1970 e 1999, na região amazônica. Julgamos neces
sário contar com os seguintes esclarecimentos: a) 
área, localização e identificação dos titulares dos imó
veis. Sala das Sessões, em 6 de maio de 2000. Depu
tado Federal Paulo Rocha". Àconsideração do Plená
rio para discussão. Não havendo quem queira discu
ti-lo, esta Presidência encaminha o referido requeri
mento à votação. Os Deputados que estejam de
acordo com a aprovação do referido requerimento
mantenham-se como se encontram. (Pausa.) Apro
vado. Sobre a mesa Requerimento de Informação n2

39... na seqüência, de nº 39, do Sr. Nilson Mourão:
"Solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento
Agrário sobre as transferências de terras da União a
pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. Sr. Presiden
te, com fundamento no art. 50, § 22 , da Constituição
Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja encami
nhado ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário o
seguinte pedido de informações: Informações sobre
as transferências, a qualquer título, desde 1970, de
terras da União para pessoas físicas e empresas es
trangeiras, na Amazônia. Julgamos necessário con
tar com os seguintes esclarecimentos: a) - titular do
imóvel; b) -localização; c) - área. Sala das Sessões,
em 16 de maio de 2000. Deputado Nilson Mourão,
PT, Acre." Esta Presidência põe em discussão a refe
rida... análise sobre o referido requerimento. Não
havendo quem queira discuti-lo, esta Presidência co
loca sob votação. Os Parlamentares que se encon
tram de acordo com a aprovação do referido requeri
mento mantenham-se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. Sobre a mesa Requerimento de Informa
ção, na seqüência, de nº 20: "Solicita informações ao
Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre as trans
ferências de terras da União a pessoas físicas e jurídi
cas. Sr. Presidente, com fundamento no art. 50, § 22,
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da Constituição Fêderal, e nos arts. 24, inciso V e §
2º, e 115, inciso I;;do Regimento Interno, solicito a V.
Ex'! seja encaminhado ao Ministro, ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento Agrário o seguinte pedido de infor
mações: Informaçõe.s sobre a transferência, sobre a
transferência de título, transferência a título de doa
ção, venda ou concessão, no período de 1970 a
1999, de terras públicas na Amazônia com área supe
rior a 2.500 hectares~ Julgamos necessário contar
com os seguintes esclarecimentos: a} - o nome do ti
tular do imóvel; b).,- a localização do imóvel; c} - a
área total. Sala das Sessões, em 16 de maio de 2000.
Deputado Nilson Mourão, PT, Acre". Esta Presidência
põe sob discussão..; àconsideração do Plenário. Não
havendo quem <quei'ra discutir ou se...manifestar a res
peito, esta Presidência coloca o referido requerimen
to sob votação. Os Parlamentares que concordam
com a aprovação'do" referido documento mante
nham-se como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Sobre a mesa Requerimento de Informação, na se
qüência numérica, nº 41,.também do Sr. Nilson Mou
rão: "Solicita informações ao Ministro do Desenvolvi
mento Agrário sobre as áreas de domínio privado lo
calizadas na área de fronteira da Amazônia. Sr. Presi
dente, com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 2º, e 115, inciso
\, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja encami
nhado ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário o
seguinte pedido de informações: Informação sobre as
áreas da União localizadas na faixa de fronteira da
Amazônia, acima de 2 mil hectares, que passaram
para o domínio privado através de atos dos respecti
vos Estados. Julgamos necessário contar com os se
guintes esclarecimentos: a) - relação dos imóveis,
com a identificação dos titulares e suas localizações;
b} - quais dessas áreas foram objeto de desapropria
ção para fins de reforma agrária e quais os custos da
União em TDA e benfeitorias. Sala das Sessões, em
16 de maio de 2000. Deputado Nilson Mourão". Esta
Presidência abre a discussão com relação ao referido
requerimento. Não havendo quem queira discutir,
esta Presidência o sujeita à votação. Os Deputados
que concordam com a aprovação do referido requeri
mento mantenham-se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. Sobre a mesa Requerimento de Informa
ção, na seqüência numérica, 42, também do Sr. Nil
son Mourão',isolicitando informações junto ao Ministé
rio, ao Ministro da Justiça, sobre as áreas de reservas
indígenas na:região amazônica. "Sr. Presidente, com
fundamentamo art. 50, § 2º, da Constituição Federal,
e nos arts. 214:; inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do Regi
mento Internm;_solicito.aJl~ Ex.!! seja..encarninhada.ao

Sr. Ministro da Justiça o seguinte pedido de informa
ções: Informações sobre as áreas de reservas indíge
nas de cada unidade federa da integrante da região
amazônica. Julgamos necessário contar com os se
guintes esclarecimentos: a) - identificação das áreas
de reserva indígena; b} - tamanho da área, em hecta
res, de cada reserva indígena, e sua respectiva popu
lação; c) - quais as naçóE;s e tribos que ocupam estas
respectivas reservas, respectivas reservas; d} - quais
as áreas já demarcadas pelo Governo Federal e qua
is as áreas que se encontram em processo de demar
cação. Sala das Sessões, em 16 de maio de 2000.
Deputado Nilson Mourão, PT, Acre". Esta Presidência
coloca sob discussão. Não havendo quem queira dis
cutir, esta Presidência sujeita o... o requerimento lido
à votação. Os Deputados que concordam com a
aprovação do referido requerimento mantenham-se
como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Sobre a
mesa Requerimento, na seqüência numérica, 83, do
Sr, Max Rosenmann. "Requer a convocação da pes
soa abaixo relacionada para prestar informações,
como convidado, à Comissão Parlamentar de Inquéri
to destinada a investigar a ocupação de terras públi
cas na região amazônica, na Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex'!, nos termos regi
mentais, a convocação da pessoa abaixo relacionada
para prestar informações, como convidado, em au
diência pública com data a ser marcada pela Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
ocupação de terras públicas na região amazônica: Sr.
Marco Antônio Cassou, diretor da empresa Rondon
Projetos Ecológicos Ltda. Sala das Sessões, 16 de
maio de 2000. Max Rosenmann, Deputado Federal,
PDSS... PSDS, Paraná". Sob discussão. Os Deputa
dos que queiram se manifestar a respeito... Não ha
vendo quem o queira, esta Presidência sujeita o re
querimento sob a votação, sob votação. Os Deputa
dos que concordam com a referida convocação man
tenham como se encontram. (Pausa.) Aprovado. So
bre a mesa Requerimento de nº seqüencial 44, do Sr.
Deputado Robério Araújo: "Requer a convocação do
Sr. Cecmo do Rego Almeida para prestar depoimento
na qualidade de testemunha. Sr. Presidente, nos ter
mos regimentais, requeiro a V. Ex!!, ouvida a Comis
são, seja convocado o Sr. Cecmo do Rego Almeida,
na qualidade de testemunha, para comparecer pe
rante esta CPI, em data a ser agendada por V. Ex'!, a
fim de prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da
reportagem publicada pelo jornalista Policarpo Júni
or, na revista Veja, de 13 de janeiro de 1999, que faz
sérias denúncias contra o Sr. Cecflio do Rego Almei
_da. sobre_a_ocupação_irIeguJar de..terras_na._região
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amazônica. Brasflia, 17 de maio de 2000. Nesses ter
mos, pede deferimento. Deputado Robério Araújo".
Sob discussão o referido documento pelo Plenário
desta sessão. Não havendo quem queira discutir,
esta Presidência coloca o referido requerimento sob
votação. Os Deputados que concordam com a apro
vação do referido requerimento mantenham-se como
se encontram. (Pausa.) Aprovado. Requerimento' n2

45, do Sr. Max Rosenmann: "Requer o fornecimento
das notas taquigráficas das reuniões ordinárias da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar a ocupação de terras públicas na região
amazônica. Sr. Presidente, requeiro a V. E~, nos ter
mos regimentais, o fornecimento das notas taquigráfi
cas das reuniões ordinárias da CPI Ocupação de ter
ras públicas na Amazônia, dos dias 9 e 16 do corren
te. Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. Deputado
Max Rosenmann, PSDB, Paraná". Sob discussão o
referido requerimento. Não havendo quem queira dis
cuti-lo, esta Presidência põe o referido assunto sob
votação. Os Deputados que estão de acordo com a
aprovação ao referido requerimento mantenham-se
como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Sobre a
mesa o último Requerimento dessa leva, de número
seqüencial, de nº 46, da Deputada Vanessa Grazzio
tin: "Requer a convocação dos tabeliões dos Cartórios
das Comarcas de Barreirinha, Apuí e Novo Aripuanã,
para prestarem informações como convidados desta
CPI destinada a investigar a ocupação de terras pú
blicas, em diligência pública a ser realizada em Mana
us, Estado do Amazonas. Sr. Presidente, nos termos
regimentais, requeiro a V. E~ a convocação dos ta
beliões dos Cartórios de Registro de Imóveis das Co
marcas de Barreirinha, Apuí e Novo Aripuanã, para
prestar informações, como convidados, em audiência
pública que será realizada por esta CPI na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas, em data a ser aprova
da. Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB, Amazo
nas". Fica aberta a discussão a respeito... com respei
to ao referido requerimento. Não havendo quem quei
ra discuti-Ia, esta Presidência o sujeita à votação. Os
Deputados que estejam de acordo com a aprovação
do referido requerimento mantenham-se como se en
contram. (Pausa.) Aprovado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Pois não, Deputado Sérgio.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, eu gostaria que V. E~ acatasse alguns
requerimentos que eu tenho em mãos, para que fos-

sem colocados em apreciaçãQ '1e~ta sessão ainda
hoje, de assuntos de extrema Jmportância inclusive
para a nossa ida lá a Belém do Pará, onde eu faço so
licitação aqui, principalmente da Receita Federal, so
bre as principais áreas, as m~ior13s áreas do Estado
do-Pará e as dívidas que eles têm com o ITR e tam
bém de algumas madeireiras, -,tanto do Estado do
Pará, como do Estado do Amazonas. Gostaria que V.
E~ acatasse os requerimentos·e.colocasse em apre
ciação na, na sessão de hoje.' .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Esta Presidência não pode se furtar de... de
desconsiderar a existência sobre a mesa dos referi
dos documentos. Pergunto ao Plenário se estão de
acordo no acatamento das proposições, dado que a
visitação ao Pará se investe da maior importância e
pelo manifestado pelo Deputado Sérgio, são pessoas
que nós teremos mais facilidade de ouvi-Ias nessa
presença em Belém. Então, considero... ponho em vo
tação. Os que estiverem de acordo... Não havendo
quem queira se objetar ao presentE? acatamento, a
Secretaria recebe, numera e já o colocaremos sob a
consideração do Plenário. Na seqüência numérica
dos requerimentos aqui colocados, dou então segui-

,mento ao rol acolhido por esta Mesa, com anuência
do Plenário. Requerimento do Sr. Sérgio Carvalho, na
seqüência de nº 47, solicitando informações ao Supe
rintendente da Receita Federal do Amazonas, sobre
dívidas existentes referentes ao Imposto Territorial
Rural em áreas localizadas no Estado do Amazonas.
Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos termos regi
mentais, seja encáminhado ao Superintendente da
Receita Federal- Amazonas o seguinte pedido de in
formações: solicitar a relação de proprietários que
possuem dívidas junto à Receita Federal referentes
ao Imposto Territorial Rural em áreas localizadas no
Estado do Amazonas, de acordo abaixo: a) área su
perior a 50 mil hectares; b) nome de seus proprietári
os, pessoa trsica ou jurídica; c) localização das áreas;
d) área total do imóvel; e) valor da dívida junto à Rece
ita Federal. Sala de Sessões, 17 de maio de 2000. De
putado Sérgio Carvalholl

• Fica aberta a discussão.
Não havendo quem queira discutir, esta Presidência
sujeita o referido requerimento a consideração do
Plenário. Quem estiver de acordo, mantenha-se como
está. (Pausa.) Aprovado. Na seqüência, requerimento
numerado pelo acatamento nº 48, tamb~.m do Sr. Sér
gio Carvalho. "Solicita informações ao,: Superinten-

t

dente da Receita Federal de Rondônia,-§obre dívidas
existentes referentes ao Imposto Territgri,al Rural em
áreas localizadas no Estado' de RondQ.Q,ia. Sr. Presi-
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dente, requeiro a V.Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado ao Superintendente da Receita
Federal _ Rondônia o seguinte pedido de informa
ções: solicitar a relação de proprietários que possuem
dívidas junto à Receita Federal referentes ao Imposto
Territorial Rural em áreas localizadas no Estado de
Rondônia, de acordo abaixo: a) área superior a 10 mil
hectares; b) nome de seus proprietários, pessoa Hsi
ca ou jurídica; c) localização das áreas; d) área total
do imóvel; e) valor da dívida junto à Receita Federal.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. Deputado
Sérgio Carvalho". Para discussão. Não havendo,
quem queira discutir, esta Presidência sujeita o referi
do requerimentC? à votação. Os Deputados que esti
verem de acordo com a aprovação do referido reque
rimento, mantenha como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. Sobre a mesa, o Requerimento, na se
qüência numérica, acolhido sob número 49, também
do Sr. Sérgio Carvalho. "Solicita informações ao Su
perintendente da Receita Federal _ Pará, sobre dívi
das existentes referentes ao Imposto Territorial Rural
em área localizadas no Estado do Pará. Sr. Presiden
te, requeiro a V.Exa., nos termos regimentais, seja
encaminhado ao Superintendente da Receita Federal
_ Pará o seguinte pedido de informações: solicitar a
relação de proprietários que possuem dívidas junto à
Receita Federal referentes ao Imposto Territorial Rural
em áreas localizadas no Estado do Pará: a) área superi
or a 50 mil hectares; b) nome de seus proprietários, pes
soa física ou jurídica; c) localização das áreas; d) área
total do imóvel; e) valor da dívida junto à Receita Fede
ral. Exemplos das áreas mais conhecidas no Estado do
Pará, Fazenda Curuá com 4.772.000 hectares; Gleba
Cidapar e Gleba EICO. Sala das Sessões, 17 de maio
de 2000. Deputado Sérgio Carvalho". Para discussão.
Não havendo quem queira discutir, esta Presidência
coloca o referido assunto sob apreciação do Plenário.
Em votação. Os Deputados que aprovam o referido
requerimento mantenham como se encontram. (Pau
sa.) Aprovado. Sobre a mesa Requerimento numera
do no acolhimento pelo número 50. Requerimento
também do Sr. Sérgio Carvalho. "Solicita informações
ao Superintendente da Receita Federal_ Pará, sobre
o Sr. Carlos Medeiros, de dívidas existentes com o
Imposto dé Renda e Imposto Territorial em áreas lo
calizadas no Estado do Pará, entre outros. Sr. Presi
dente, requeiro a V.Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado ao Superintendente da Receita
Federal o seguinte pedido de informações: Solicitar a
relação das áreas rurais pertencentes ao Sr. Carlos
Medeiros no Estado do Pará, dívidas junto à Receita
Federal.. referente_' ao Imposto Territorial Bural,

Imposto de Renda, entre outros. Sala das Sessões,
17 de maio de 2000. Deputado Sérgio Carvalho".
Para discussão. Não havendo quem queira discutir,
esta Presidência coloca o referido requerimento sob
votação. Os Deputados que aprovam o referido re
querimento, mantenham como se encontram. (Pau
sa.) Aprovado. Sobre a mesa Requerimento numera
do seqüencialmente pelo número 51, também do Sr.
Sérgio Carvalho. "Solicita informações ao Superin
tendente da Receita Federal_ Amazonas, referente a
Imposto de Renda e outros impostos e obrigações
com a Receita Federal. Sr. Presidente, requeiro a
V.Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado
ao Superintendente da Receita Federal o seguinte
pedido de informações: Solicitar a relação de dívidas
existentes referente ao Imposto de Ren.da e outros
impostos e obrigações com a Receita Federal das
madeireiras Carolina Indústria e Comércio de Madei
ras Tropicais, Amaplac e KTS, localizadas no Estado
do Amazonas. Sala das Sessões, 17 de maio de
2000. Deputado Sérgio Carvalho." Para discussão.
Não havendo quem queira discutir, esta Presidência
sujeita à votação o referido requerimento. Os Deputa
dos que aprovam a referida proposição do Deputado
Sérgio Carvalho, mantenham como se encontram.
(Pausa.) Aprovada. Sobre a mesa Requerimento aca
tado sob número 52, também do Sr. Sérgio Carvalho.
Solicita informações ao Superintendente da Receita
Federal _ Pará de dívidas existentes de madeir~iras

no Estado do Pará com o Imposto de Renda, Imposto
Territorial Rural e obrigações com a Receita Federal.
Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos termos regi
mentais, seja encaminhado ao Superintendente -da
Receita Federal o seguinte pedido de informações:
Solicitar a relação das áreas pertencentes e das dívi
das existentes referentes ao Imposto de Renda,
Imposto Territorial Rural e outros impostos e obriga
ções com a Receita Federal das madeireiras Selva
plac Verde e Maginco Verde, localizadas no Estado
do Pará. Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. De
putado Sérgio Carvalho". Para discussão. Não ha
vendo Parlamentar que queira discutir a referida ma
téria, esta Presidência sujeita à votação. Os Parla
mentares que estejam de acordo com a aprovação do
referido requerimento, mantenham-se como se en
contram. (Pausa.) Aprovado. Sobre a mesa () último
Requerimento desse segundo rol, acatado por esta
Mesa, sob o número 53, também do Sr. Sérgio Carva
lho, solicitando informações ao Superintendente da
Receita Federal _ Amazonas, sobre o pagamento de
impostos do Sr. Mustaf Said, em áreas rurais localiza
_dasJ1o_Estado.do Amazonas._entr8_outroS..~SL.P.resl~
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dente, requeiro a V.Exa., nos tennos regimentais,
seja encaminhado ao Superintendente da Receita
Federal - Amazonas o seguinte pedido de informa
ções: Solicitar a relação das áreas rurais pertencen
tes ao Sr. Mustaf Said no _E.l'tac;lo do Amazonas, dívi
das junto à Receita Federal e pagamentó de impos- -
tos. Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. Deputa
do Sérgio Carvalho, Relator da CP'''. Para discussão.
Não havendo Parlamentar que queira discutir o referi
do requerimento, esta Presidência o sujeita à vota
ção. Os Deputados que estiverem de acordo com a
aprovação do referido requerimento, mantenham-se
como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Esgotada a
pauta deliberativa, esta Presidência encerra essa pri
meira parte dos trabalhos, dando um intervalinho de
um minuto para o início da segunda parte que será de
audiências. Convoco então o Deputado Nilson Mou
rão para presidir a sessão, dando continuidade aos
trabalhos na parte que diz respeito a audiências públi
cas. Peço, portanto, a permanência dos nobres pares
nesta sessão, porque os assuntos em pauta serão da
maior importância, da maior relevância, e conta com a
nobre participação dos depoentes que acataram, de
bom grado, a vinda do interesse da nossa Comissão.
Muito obrigado. E fica o intervalo de um minuto para a
continuidade dos trabalhos, passando, a partir de
agora, a Presidência aos cuidados, aos encargos do
Deputado Nilson Mourão.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Dando continuidade à nossa reunião, nós vamos
passar agora para a audiência pública onde teremos a
contribuição do Sr. Sebastião Azevedo, Eduardo Hen
rique Freire, Marcelo Afonso Silva. Por uma questão de
espaço, aqui na mesa, nós chamamos então os dois
primeiros e, a seguir, chamaremos o terceiro, para
prestar os seus esclarecimentos. Convidamos então
para tomar parte da Mesa o Sr. Sebastião Azevedo,
Procurador-Geral do INCRA. Por favor. E o Sr. Marcelo
Afonso Silva, Diretor de Recursos Fundiários. Favor,
convido para tomar assento à mesa. Concedo então a
palavra ao Dr. Sebastião Azevedo, Procurador-Geral
do INCRA, por um prazo de vinte minutos.

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Sr. Presidente
da Mesa, na seqüência do que ficou estabelecido so
bre os pronunciamentos a serem prestado por mim e
pelos diretores do Incraaqui presentes, definiu-se que
eu, num primeiro momento, prestaria esclarecimen
tos técnicos sobre o regime jurídico das terras públi
cas e das ocupações das terras na Amazônia Legal.
Eu, em primeiro lugar, quero manifestar a minha satis-

fação de poder contribuir com esta Comissão, com
esta CPI, no sentido de prestar e.sses esclarecimen
tos. Eu inicio informando, só para efeito de esclareci
mento, que a Amazônia Legal aqui... a Amazônia a
que nos referimos é a Amazônia L.egal, aquela defini-

- da na-ler5.173, de 66. Envolve,- além dos Estados di
tos amazônicos, propriamente,-. também parte do
Estado do Maranhão e do Mato Grosso. Esclareço
também que as terras... o espaço territorial que cons
titui a Amazônia Legal, ele é constituído de terras pú
blicas federais, nelas incluídas as áreas ocupadas
pelos índios; e outras terras públicas, incluídas as de
volutas e as destinadas às unidades de conservação
federal; também de terras públicas estaduais, com
postas de terras devolutas estaduais e outras... Dentre
outras, e as unidades de conservação estaduais;
além das terras, evidentemente, particulares. Eu, en
tão, pretendo fazer uma abordagem sobre esse as
pecto do regime jurídico a partir da vigência da Cons
tituição republicana. E, na evolução histórica sobre
esse regime, eu diria que, a partir dessa Constituição,
da Constituição republicana, os Estados passaram a
administrar as terras então destinadas às unidades
federadas então constituídas, remanescendo à União
Federal apenas a faixa de fronteira de 66 quilômetros,
na época em que a União mantinha o domínio exclu
sivo e a elas administrava. Devo dizer que a partir de
então tanto a União Federal como os Esta
dos-membros passaram a editar leis que disciplina
vam o regime de identificação dessas terras e das
suas destinações. Foi assim que vários Estados, e eu _
diria que todos, com exceção, talvez, dos últimos que
foram transformados de Territórios para Esta
dos-membros, mas todos os Estados, do que se tem
conhecimento, incorporaram tanto nas suas Constitu
ições, como editaram legislações ordinárias destina
das a estabelecer regras de identificação e destina
ção dessas terras. Elas, essas leis, elas se constitu
íam basicamente em estabelecer critérios para apu
ração dessas terras e também critérios para suas
destinações, seja sob forma de alienação, ou sob for
ma de venda, outra forma de destinação. A União Fe
deral, por sua vez, também editou várias leis. E a prin
cipal delas é o Decreto-Lei 9.760, de 1946. Eu preten
do então me ater, basicamente, fundamentalmente,
com relação às terras que remanesceram no domínio
da União, que por ela foram discriminadas, identifica
das e destinadas. É preciso que se esclareça que
essa faixa de fronteira de 66 quilômetros, ela veio
mais tarde a ser ampliada para cem quilômetros e,
em seguida, para 150 quilômetro. No regime de hoje,
a faixa de fronteira tem uma extensãp_ de 150 quilO-
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metro. Ela é definida sempre... tanto pela Constitui
ção Federal vigente como pela Lei 6.634, de 79, re
cepcionada pela Cónstituição de 88. E nela se esta
beleceu formas de -identificação de terras públicas, e
f<?r!'Tl.ª ~e reconhecimento de título, e ratificação de tí
tulos ali situados'- e'posso esclarece"r detalhadamé"n,;
te em seguida. D~vo esclarecer também que a partir
de 1971 , com o advento'do Decreto-Lei 1.164, então
vige... que vigeu até 1987, a União Federal conside
rou de segurança, de interesse da segurança e do de
senvolvimento nacionais, terras públicas que se situ
avam na margem das rodovias situadas na Amazônia
Legal, arroladas ali naquele decreto, seja aquelas im
plantadas ou aquelas que estariam em fase de im
plantação. Essas terras ali passaram a ser incorpora
das, passaram a ser consideradas de jurisdição fede
ral e, portanto, de domínio público, as terras devolu
tas que ali se situaram. Essa legislação, ela também
encontr~ base na Constituição Federal 67, 69 - quer
dizer, a ~men ... a Constituição fundamental e a sua
emenda respectiva de 69. Nessa região, nesta faixa a
União tamb.ém desenvolveu várias atividades de dis
criminação de terras devolutas, de identificação de
propriedades privadas, o seu reconhecimento ou
não, a destinação de... o reconhecimento das ocupa
ções ali existentes tanto sob o processo de legitima
ção, como de regularização, como também realizou a
destinação daquilo que se considerou remanescente
devoluto, vago, quer dizer, o que não tinha sido desti
nado. Eu poderia-explicar um pouco o que que signifi
ca a discriminação de terras. Ela foi estabelecida so
bre o regime jurídico da Lei 6.383, de 1976. Antes de
76, antes da vigência dessa Lei 6.683, houve algu
mas tentativas de se realizar discriminações na Ama
zônia, ora por força do Decreto 9.760, que estabele
cia o regime próprio de discriminação administrativa,
ora sobre o regime da Lei 3.081, de 56, quer dizer an
teriormente a 46, que era... que estabelecia o regime
de discriminação judicial. A Lei 6.683, de 76, na ver
dade, ela unificou esses regimes. Estabeleceu uma
fase administrativa de discriminação e uma fase judi
cial, naquelas hipóteses em que se detectava a irre
gularidade de domínio sob os títulos que se situavam
naquele perímetro eleito para a discriminação. Foi as
sim que tanto na faixa de... dQ então vigente Decre
to-Lei 1.164, de 71, como na faixa de fronteira, o
Incrarealizou várias discriminatórias, promoveu o re
conhecimento"de alguns títulos, questionou outros
em sede de disériminatória judicial, ou mesmo de pro
cesso, ou mesmo de ação declaratória de nulidáde,
arrecadou o qUàntitativo razoável de terras públícas 
e. queria.fazeuIí'n-parêntese.para_esclarecer_que_es:-_

ses dados, eles serão informados oportunamente pe
los diretores de cadastro e de recursos fundiários _,
realizou a destinação das terras ocupadas, seja no
regime de legitimação, de regularização, fez a desti
nação em forma de projeto ou outra destinação do
qlle' remanesceu; acreditamos 'ainda existir remanes·
centes a serem destinados nessa faixa. Na faixa de
fronteira, seja no bojo das discriminatórias realizadas,
administrativas principalmente, ou fora dela, reali
zou-se as ratificações dos títulos de propriedade ali
existentes, além de se ter promovido também o reco
nhecimento dos tftulos considerados regulares e rea
lizadas as destinações das áreas incidentes em ter
ras públicas ali existentes. O porquê da ratificação. A
ratificação ocorreu, sobretudo na faixa de fronteira de
166 quilômetro, mais tarde ampliada, ampliada pra
100 e 150, pelo fato de que os Estados-membros tal
vez desconhecendo os limites ali... a delimitação da
faixa de fronteira, eles realizaram concessões e alie
nações de terras naquela região. E a gente... a União
então entendendo que essas alienações tinham sido
realizadas de boa-fé pelo Estado, até porque elas fo
ram realizadas pelo Poder Público, pelo ente federa
do, entendeu de que esses tftulos seriam... poderiam
ser suscetfvel de ratificação. E editou normas nesse
sentido fixando as exigências que... não teríamos
tempo de entrar nesse detalhe. Esta lei, ela veio se
constituir no Decreto-Lei nº 1.414, de 1975; ele sofreu
uma alteração, em 1981, pela Lei nº 6.925, e, mais
recentemente, houve uma alteração, através de uma
conversão da Medida Provisória, salvo engano, nº
1.801, que se converteu na Lei nº 9.871. A situação
atual com relação à faixa de fronteira é que há um
pensamento da União no sentido de encerrar em defi
nitivo essas ratificações. Daí, dentre as exigências
previstas nessa nova lei está a do prazo em que os
proprietários deverão se apresentar pra promoverem
essa ratificação. Na faixa do Decreto-Lei 1.164, revo
gado em 1987, a situação jurídica é a seguinte: as ter
ras que não foram discriminadas e incorporadas ao
patrimônio da União, obviamente elas retornaram ao
patrimônio dos Estados. Cabe aos Estados agora ad
ministrar e dar a destinação devida. Aquelas que já
haviam sido incorporadas ao patrimônio da U'nião,
portanto, matriculadas e registradas em seu'nomé. a.'
situação permanece sob a administração da União. /J..'
União continua dando as destinações, tanto sob as
pecto da regularização das ocupações, como do... da
legitimação. Há um dispositivo no decreto-lei que re
vogou o Decreto-Lei nº 1.164, de 71 , tem dois regula
mentos seguintes, um destinado à faixa de fronteira,
_outro_pra fora daJaixadeJronteira,_.Que_admite._apas=
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sibilidade dessas terras hoje incorporadas ao patri
mônio da União ser transferidas aos Esta
dos-membros. É necessários, porém, que essa desti
nação, elas... ela se coadune com os objetivos do

. programa nacional de reforma agrária. Quer dizer,
pressupõe-se que os Estados-membros, ao receber
essas terras que hoje estão incorporadas ao patrimô
nio da União, dêem a mesma destinação nas condi
ções em que o Estado, a União Federal admite hoje.
Gostaria de esclarecer quanto à questão das terras
de domínio privado. Qual a situação que ela se apre
senta no âmbito da... no âmbito da administração fe
deral, no âmbito da União. O que nós sabemos é que
as Constituições estaduais... as Constituições federa
is, elas estabeleceram limites ao longo do tempo para
que realizasse essas concessões e alienações, os li
mites constitucionais. Houve um período em que
esse limite era livre, houve uma fixação, em certo pe
ríodo, até cem mil hectares. Depois, esse quantitativo
foi reduzido para dez mil hectares como limite máxi
mo. Na vigência da Constituição 67,69, com a Emen
da n2 10, foi reduzido pra três mil hectares, e a Consti
tuição vigente estabeleceu limite máximo de 2.500
hectares. Quer dizer, limites esses que poderão ser
objeto de concessões e alienações, tanto pelo Esta
do-membro, ou pela União, mas desde que hoje, no
regime da Constituição vigente, haja uma autorização
do Congresso Nacional. Muitos Estados desobede
ceram esse limite. Algumas... há casos em que Esta
d~s-membros ultrapassaram esse limite e, sobretu
do, na faixa de fronteira. Daí uma das exigências para
essa ratificação, da ratificação, por exemplo, na faixa
de fronteira era que tivesse a alienação obedecido o
limite constitucional da época da concessão e aliena
ção. Assim como fez na faixa de fronteira, fez fora da
faixa de, fronteira essas concessões e alienações.
Outros Estados, eles estabeleceram algumas regras
bem flexíveis para alienação dessas terras. A própria
União, em deterlT)inado.períQdp, fez algumas conces
sões e aliena~ões com regras bastante flexíveis. Isso
é inegável. Situações que, inclusive, se as revermos
hoje, de... situações de inadimplemento .de obriga
ções contratuais da época que foram realizadas es
sas concessões, por volta aí de 72 a 75. Isso tudo
contribuiu para que houvesse uma concentração da
propriedade, est~ certo? E em quantitativos alarman
tes. Outro aspecto que merece ser enfocado é que,
se não bastasse essa generosidade, às vezes, nas
concessões e alienação das terras públicas, a gente
ainda se deparava... se deparou com os casos de fra
udes e falsificações de títulos. É, porque o que se co
loca aqui se chama de processo de grilagem de ter-

ras públicas, ora pela ampliação das áreas original
mente alienadas, ora em virtude .de reconhecimento
pelo Poder Judiciário de direitos inexistentes. Eu cita
ria aqui o exemplo de demarcatórias, não é? De
transferências de posse... quer dizer, aqueles títulos
que não eram hábeis para transferir... para transferir
domínio foram, em determinado momento, erigidos
na condição de domínio e matriculados e registrados
em nome dos particulares. Em outros momentos,
ocorreram efetivamente fraudes nos próprios títulos,
quer dizer, rasuras no sentido de ampliar as áreas, al
terações de livros, tanto nos cartório de registro de
imóveis como nos institutos de terras, - eu tenho
exemplos de terras em·que houve alteração, rasura e
fraude de livros, mudança, alteração de talonários,
está certo? E por aí afora. O que é que se pensa
hoje? A primeira providência que a administração fe
deral está adotando é no sentido de resgatar todas
essas situações do passado, sobretudo aquelas em
que a União tem legitimidade para atuar, quer dizer,
que se situam na sua jurisdição. Nossa idéia é revisi
tar todas essas discriminatórias realizadas no passa
do, verificar a posição das discriminatórias judiciais
propostas, as ações anulatórias, e aprofundar o exa
me dos títulos ainda, em que a gente... não se adotou
alguma providência, no sentido de ou promover no
vas discriminatórias, ou promover ,a declaração de
nulidade de títulos, ou aplicar um regime, vamos di
zer, sumariíssimo de cancelamento desses títulos,
previsto na Lei nº 6.739/79. Quando se tratar de ter
ras incidentes em área de jurisdição federal, como é a
faixa de fronteira ainda hoje, a União tem legitimidade
ativa para promover essas ações, e irá propô-Ias, tan
to nos casos onde ocorreu fraude e falsificação como
naqueles casos em que os títulos nãb são suscetíveis
de ratificação. Aliás, já iniciamos alguns casos des
ses. Quando houver coincidência de interesse, quer
dizer, essas situações, elas incidirem em terra de ju
risdição estadual... mesmo tempo, em terra de jurisdi
ção estadual e federal, nós realizaríamos... estamos
realizando e realizaremos uma ação conjunta com o
Estado. Eu cito exemplo aqui do Carlos, do episódio
do Carlos Medeiros e do episódio do Cecílio do Rego
Almeida, em que nós estamos atuando em conjunto
com o Estado e agora chamamos... estamos cha
mando, inclusive, a Advocacia Geral da União para
integrar essa relação processual. Quando essas situ
ações, elas ocorrerem em terra de jurisdição estadual
exclusivamente, o esforço que nós estamos desen- .
volvendo é no sentido de apoiar os Estados, estimular
para que eles promovam essas medidas judiciais,
tudo isso a partir de um trabalho que o Dr. Edualldo
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deve apresentar oportunamente, de levantamento de
situações cadastrais'~ está certo? -, de um processo
de administração..: processo fiscal, no caso do... rela
tivamente ao cadastro 'rural. Eu penso que a gente
conseguirá, se continuarmos firmes nesse propósito,
lograr êxito nessas' condições. Mas isso não basta.
Além dessas medidas' .que nós estamos adotando
imediatamente, medidas outras, mais.no plano insti
tucional e no plano,legislativo, nós estamos realizan
do. Nós submetemos à consulta pública recentemen
te um projeto de lei que altera substancialmente a le
gislação fundiária nesse aspecto cadastral, e também
a legislação relativa' aos registros públicos. Espera
mos, após colhermos as contribuições, submeter à
apreciação desta Casa. Além disso, há o interesse de
se estabelecer uma parceria maior com os Estados
membros, através dos seus órgãos de terras, seja no
sentido de estabelecer uma cooperação no aspecto
do controle da estrutura fundiária, mediante cadastro,
como também desenvolver ações fundiárias de discri
minação de terras, e ataque, vamos dizer, para ser
mais preciso, a esses títulos tidos como irregulares
em que a União porventura não tenha condição... não
tenha legitimidade para· atuar. Em Minas Gerais,
eram esses os esclarecimentos que trago a esta Co
missão, para esta CPI, e continuo à disposição dos
Srs. Parlamentares para os esclarecimentos que en
tenderem pertinentes. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Nós agradecemos a exposição do Procurador-Geral
Sebastião Azevedo, e convidamos para fazer a sua
exposição Marcelo Afonso Silva, Diretor de Recursos
Fundiários do Incra. Lembro que o senhor tem 20 mi
nutos para sua exposição.

O SR. MARCELO AFONSO SILVA - (Infcio ina
udfve/.) Pois bem, nós estávamos no processo de iní
cio, de uma preparação de um material que a gente
gostaria de apresentar aqui a esta CPI. Considerando
o tempo de ação do Governo na Amazônia dataraíde
alguns idos de mil oitocentos e alguma coisa, em que
começa a se ter alguns registros, e até os dias atuais,
os números se apresentam com tamanha ordem de
grandeza que nós estávamos tentando ver uma forma
um pouco mais simplificada que a gente pudesse tra
zer dados que fossem facilmente comparáveis, de
maneira que todos possam ter uma projeção da se
qüência da história, a intervenção, os procedimentos
que aconteceram na Amazônia Legal. Para esse fim,
nós procuramos elaborar, primeiro, num primeiro mo
mento, quadrosi' que são quadros mais atuais e que
demanstram_OLque_o__Governo _Eederal, -Btravés-Cto_

INCRA, vem realizando especificamente nos Estados
da Amazônia Legal, e comparando isso a nível Brasil.
Ao final, o que seria um consolidado disso, resumido
no que teria sido objeto de arrecadação, destinação,
e a instalação dos projetos de assentamento de for
ma mais éspecífica. Eu gostaria, portanto, de pedir
que fosse aqui apresentado o primeiro quadro. Eu
agora vou ficar de costas para o senhor alguns mo
mentos aqui, o senhor me perdoe. Nesse quadro... eu
não sei se está dando para perceber aí mais no fun
do, mas nós apresentamos aqui o que se refere a um
conjunto das informações referentes à obtenção fun
diária, especificamente no que se refere à desapropri
ação, à obtenção de terras mediante a indenização,
áreas que foram desapropriadas e incorporadas ao
processo de reforma agrária. Então, o que pode ser
observado é o seguinte: o que consta aqui na previ
são 2000 é a previsão estabelecida no PPA 2000,
para a Ama:lônia Legal, numa de 820 mil hectares,
que, colocada como um percentual total, demonstra a
sua comparação com os anos de 95 a 99 e a... havia'
uma projeção em termos de colunas, que permite ve
rificar essa variação. O próximo. Essa mesma dispo
sição comparativa em percentual no que se refere a
número de famflias assentadas. Então, considerando
100%, que seria para o PPA 2000, a projeção dos
anos anteriores em relação ao presente exercício do
que se pretende executar. O próximo. Nesse quadro
que se apresenta... (esse troço não está bom, não;
não sei colocar...) Nesse quadro, o que se apresenta
são os recursos que foram aplicados, a projeção para
o presente exercício, e, comparativamente com os
demais, 97, 98 e 99, denota-se aí uma redução dos
recursos. Essa redução, ela foi proporcional em todos
os Estados. Mais na frente eu faço um comentário a
respeito. Próximo. Bom, esse quadro demonstra a
aplicação dos recursos... (basta, não precisa botar
a tela inteira, não, porque não adianta) ...os recur
,sos que foram aplicados nos exercícios de 97, 98 e
99, consideràndo aí os Estados em que aconteceu
a desapropriação. Podem notar ali que estão au
sentes, ali, Roraima e Amapá, porque são Estado
em que não se fomenta a incorporação de trabalha
dores rurais sem terras no processo de reforma
agrária através da desapropriação, em função oa
enormidade de terras públicas existentes. O quadro
de baixo é só para mostrar comparativamente os re
cursos aplicados em conjunto, a evolução que teve
de 97 a 99. E eu explico isso mais na frente. O próxi
mo. Esse quadro mostra uma comparação entre os
Estados em que foi feita a obtenção de terra através
da_d~saprDpriação_=-_au...seja._se_ pagou_poLisso_-=._o
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custo por família beneficiada e o custo por hectare
incorporado ao processo de reforma agrária atra
vés... comparativamente aos Estados. Pode-se ob
servar que nós variamos ali de um custo por família
de 1.500 reais, média, 98/99, custo de obtenção, no
Estado do Acre, e vamos até um custo de 10 mil re
ais no Estado de Mato Grosso. O custo por hectare,
por sua vez, ele quase que praticamente também
segue essa projeção. Em baixo, há uma coluna
comparativa que permite uma visualização disso
que nós acabamos de colocar. Então, no Mato
Grosso e Acre, o menor valor. Então... o próximo.
Esse é um quadro consolidado. Eu só vou pedir
que... pára só um minutinho nele aí; eu vou só fazer
uma projeção aqui. É o seguinte: ele... esse quadro
contém... infelizmente, não foi possível preparar
melhor aqu'i essa apresentação, mas ele contém o
seguinte: área incorporada ao processo de reforma
agrária, o número de imóveis correspondente e o
número de famflias beneficiárias nos Estados em
que houve a desapropriação no ano de 95 a 99. A
última coluna lá, por favor. Coluna. Aí, está ótimo.
Agora, acho que precisaria ampliar um pouco, por
que os números ali não estão aparecendo. (Pausa.)
O próximo quadro. Pois bem, agora nós fizemos
essa comparação a nível de consolidados. Aquele
quadro anterior, ele está discriminado por Estado;
se alguém necessitar, depois nós podemos forne
cer isso aí, porque eu acho que nós vamos perder
tempo em tentar fazer com que ele apareça aqui de
melhor... Mas o que pode ser percebido aqui é o se
guinte: em termos de área que foi incorporada ao
processo de reforma agrária através da desapropri
ação/aquisição, onde houve a indenização da pro
priedade, a Amazônia Legal resultou, no período de
95 a 99, num total de cinco milhões incorporado
ao... cO':.lsiderando ao... em relação ao Brasil, de
oito e setecentos, correspondeu, em termos de
área, a 6\~o do total, no do período - o Brasil. Próxi
mo. No que se refera..a número-,de-famTlias... o qua
dro anterior falava em área; aqui, nós estamos fa
lando em número de famílias. É a comparação em
relação ao Brasil, no período: 116 mil famflias na
Amazônia; 234... o que corresponde basicamente
a: 50% das famflias assentadas no período foram
n~ Amazônia Legal. Não... não é esse. (Pausa.)
Nós perdemos um quadro aqui, mas eu faço aqui
um comentário sobre ele: com o advento do Decre
to nº 1.164, em 71, instituído considerando ar a ne
cessidade de estabelecer a segurança e o desen
volvimento nacionais em algumas regiões da Ama
zônia, ele tornou possível a ação da União num uni-

verso de aproximadamente 220~niilhões de hecta
res. Como o Dr. Sebastião cól6dou anteriormente,
ele foi estabelecido às marg'ens·,' 100 quilômetros
de cada lado, às margens das::"! algumas rodovias
existentes, algumas em constrüção e outras que fo
ram consideradas como prbjéfàdas. O Brasil tem
aproximadamente 850 milhõestle hectares. A Ama
zônia, estima-se, em torno'ai"de'60% disso, próxi
mo aí dos seus 500 milhões'dê-tiectares. O Decreto
1.164 permitiu que a União 'atúasse em cerca de
220 milhões de hectares. Entãoresses são mais ou
menos os números que esse'quadro que se ausen
ta aqui estaria demonstrando;' Desse total de 220
milhões, que a União, através.do seu órgão execu
tor da reforma agrária e da colonização que se... do
seu órgão fundiário, realizou 'as discriminatórias ad
ministrativas e arrecadações sumárias que permiti
ram incorporar ao patrimônio da União, com base
no 1.164, cerca de 130 milhões de hectares; ou
seja, de 220 milhões, nós- incorporamos 130 mi
lhões, cerca de 60%, ao patrimônio da União; incluí
da ar está a área de fronteira: Desses 130 milhões,
mormente aí na década de 70 e até de 80, foi muito
afluente aí a ação do Governo no que se referia ao
processo de colonização em si, já com o advento da
Transamazônica, o Complexo de Altamira e tudo
mais. E nessa época estimulou-se até a ida de
grandes grupos para que criassem ali aquela ex
pectativa da experiência, da... do sucesso na ques
tão econômica, e esses grupos foram fomentados
não só pelo próprio... pela própria União, como tam
bém pelos Estados, em ter facilitado a documenta
ção de suas áreas e ao mesmo tempo a isenção fis
cal, e ainda facilidades para financiamento junto a
órgãos que tinham... um FIDAM, por exemplo. Esse
foi um procedimento que se revelou, em curto espa
ço de tempo uma idéia que não teve sequer o alcance
que objetivava, de promover o desenvolvimento soci
al e econômico da região. Nós temos, como referenci
al, como eu estou colocando para os senhores aqui,
em termos de números de uma... de uma magnitude,
ordem de grandeza expressiva, o percentual me pa
rece ser mais razoável para compreensão do proces
so. O que o órgão executor da... das ações fundiárias
do Governo Federal até o momento realizou nessas
áreas que foram arrecadadas, isso gir°a em tomo de
5% de destinação na revis... ação fundiária, titulação
de pequenos posseiros e até o limite constitucional.
(Pausa.) Volto a dizer aqui, só para r.e-petir um pouco

.os números..O Brasil, com 850 milhõeS'de hectares; a
Amazônia, próxima dos seus 500 milhões de hecta
res; o Decreto nº 1.164, que abrangeu 220 milhões de
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hectares, e foram,aJrecadadas com base nesse De
creto cerca de 130_milhões de hectares, e, desse to
tal, o destinado a particulares não chega a 5%, o que
teria sido motivado ou implementado pelo órgão fede
ral. O próximo quadr.o~.(Pausa.) A situação atual hoje
é muito da... da seguinte -maneira: em linhas gerais,
hoje, nós temos o quê? Nós temos cerca de quatro mil
projetos de assenta,mento criados, envolvendo uma
área de 22 milhões de·hectares, no Brasil como um
todo. E nós fazemos uma comparação: dos 22 mi
lhões no Brasil, nós temos 17 milhões; em relação à
área incorporada ao processo-de refoIma agrária via
desàpropriação, 78%... não, nesse 'caso aqui, me
desculpem; nesse caso envólve todo o procedimento;
78% encontram-se na Amazônia. O próximo quadro.
(Pausa.) Em t~rmos de número de projetos, em rela
ção ~ Brasil, correspondem -a 37% dos projetos cria
dos. Uma dedução lógica disso ar é que os projetos
n~ região da Amazônia Legal têm as suas áreas bem
superiores aos das demais regiões do País. Próximo.
(Pausa.) Bom, essa seria... o percentual em termos
de número de famrlias, na Amazônia Legal, e quan
do... eu falava do número de famílias aqui conside
rando toda a história do assentamento no Brasil. Ses
senta e três por cento, então, estariam, em termo de
número de famrlias, assentadas na região da Amazô
nia Legal. Próximo. (Pausa.) Aqui nós vamos falar
dos projetos de colonização. Naturalmente, a coloni
zação se realiza em regiões de fronteira, onde você
es~á buscando"ar, a ocupação humana de maneira
organizada, e tudo mais. O que existe no Brasil hoje
em termos de projetos de colonização soma aí 13 mi
lhões de hectares, 13.478; quer dizer, praticamente
eu posso dizer que 100% ali estão na Amazônia le
gai, 99% do que existe no Brasil. O próximo. (Pausa.)
Isso é em relação a número de projeto de coloniza
ção; anteriormente era área, agora é o número, quer
dizer, 49%. Então, verifica-se que em termo de área
tem praticamente a totalidade, mas em termo de nú
mero de projetos tem... número de projetos tem 49%.
Mais um dado que se apresenta lógico, em função de
que os projetos de assentamento criados na Amazô
nia Legal são de área sensivelmente superiores às
demais regiões do País. (Pausa.) E, finalmente, em
termos de número de famílias, no que se refere a pro
jeto de colonização. Embora tenha em número de
projetos praticamente a metade, mas em número de
famílias tem a supremacia, que se refere... que se re
fere a isso af pe•.. que se reveJà em termos de 93%
das famflias assentadas em projetos de colonização
no Brasil. (Pau~a.) Pois bem, o Or. Sebastião já havia
calacado...aqui~~JlÓs-entendemos..assimt-qwLo...Oe~

ereto nº 1.164, ele trouxe, de eerta forma, uma impos
sibilidade de que os Estados pudessem melhor discu
tir a destinação de suas terras. Nós estamos desen
volvendo uma proposta de reverter essas terras que
foram incorporadas ao patrimônio da União, reverter
aos... aos- Estados._E_e~i~ter!l situações diversas aí,
situações de conflito que a própria Únião talvez tenha
motivado; não que o conflito acontecesse intencional
mente, mas situações que a União não... talvez não
tenha conseguido encaminhar ou solucionar da forma
mais... ideal, e, de repente, você transferir a... o pro
blema ao Estado com a argumentação de que estaria
devolvendo a terra ao Estado,- não é essa a intenção.
A intenção é de que a gente possa somar esforços ar
com os Governos Estaduais no sentido de verificar
como é que deverá ser dada a destinação dessas ter
ras públicas federais incorporadas aí com o advento
do 1.164, que, pelos números que eu apresentei aqui,
eles são... são coisas, vamos dizer assim, de certa
forma um tanto magnânimas, ar em termos de territó
rio. Acredita-se que isso possa ser realizado aí de
curto prazo. Deve ter comparecido aqui, junto esta
CPI, o Professor Paraguassú, Cândido Paraguassú
Éleres, um antigo conhecido, companheiro aí de mui
tos anos, que sempre defendeu e discutiu muito essa
questão. Quer dizer, com a revogação do 1.164, a
princípio, não só as terras não arrecadadas mas tam
bém as que foram arrecadadas deveriam retornar ao
domínio dos Estados. Nós estamos... a princípio tam
bém comungávamos dessa idéia, mas existe uma co
notação mais jurídica ar, que é um pouco mais com
plicada. Mas a idéia é essa, de que a gente faça essa
reversão, e é de curto prazo. Eu... não sei se foi escla
recedor aqui... os dados que foram apresentados e
possam ter contribuído. Agradeço o espaço que me
foi concedido e me coloco à disposição dessa CPI
para os demais esclarecimentos que forem necessá
rios. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Nós agradecemos a contribuição do Dr. Marcelo
Afonso Silva e convidamos o Or. Eduardo Henrique
Freire para sua exposição. Dr. Eduardo, vinte minutos.

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE 
Bom-dia. Bom-dia a todos. Bom, foi colocada aqui a
quantidade de terras arrecadadas; ela não é peque
na, a quantidade de terras discriminadas e incorpora
das ao patrimônio da União, não éP. Somando-se a
isso terras incorporadas ao patrimôni~ dos Governos
Estaduais, isso dá uma quantidade muito grande de
terras na Amazônia Legal incorporé\da ao patrimônio
público.A gente.tentau..aqui._atravAs..da... .de...plantas
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cartográficas, pegando o Estado do Pará como exem- nós pegarmos a... a comparàçãô do que está pintado
pio, para mostrar a quantidade de terras que foram com o que deixou de estar pintado aí. Isso daí é a
trabalhadas pelo sistema público e que incorporadas quantidade de projetos de' as$'entamento, também
de uma... de uma certa forma ao patrimônio público, para mostrar que não é uma'quantidade pequena de
através de reservas indígenas, através de áreas de área que foi destinada, quer diZer; existe uma quanti-
preservação-, unidades de conservação,.ou at~ g!!?c!,!- _ dade bastante grande de terras ·que foram destina-
minadas e incorporadas ao patrimônio através do ór- "das: E o qüe é que- se"preteride:fa-zer, não é? O que é
gão responsável pela reforma agrária e colonização. que o INCRA, enquanto instituição que tem o dever
Nesse outro aqui a gente tentou mostrar também o de... de destinar essas áreas'que" foram incorporadas
que seriam os projetos de assentamento criados pelo ao patrimônio da União e ao..'/ao'patrimônio do Incra
Governo, não é? E... para ter uma idéia, também, de com 'fins de reforma agrária, o' que é que o Incra pre-

_.Q.\,I.e não é uma coisa muito pequena, apesar de que tende fazer e o que é que o INCRA já está fazendo em
ainda estão faltando informações,- sobretudo no sul termos de controle dessas ái'é'às que estão incorpora-
do Pará, porque a coisa é muito mais pintada aí. Mas das ao patrimônio? Nós pegamos o exemplo aquie:le
as informações do sul do Pará não estavam disponí- uma gleba, que é essa que'tern a imagem aí do lado,
veis em meio magnético; portanto, não apareceram porque aqui, naturalmente,:l1âà fica muito visível, mas
nesse mapa. Bom, enfim, esse é o quadro que a gen- é uma gleba, a gleba Nhandu'; está situada no norte
te tem hoje, é um quadro de várias áreas arrecadadas do Estado do Mato Grosso,' que... ela foi destinada
e incorporadas em nome da União, em nome do em parte a projetos de assentàmento, e a outra parte
Incra, ou áreas que foram transformadas em unida- deveria ter sido destinada também para projetos de
des de conservação, ou em territórios indígenas. É assentamento; não o foi, e 'passou a ser ocupada de
sabido que esse território de uma magnitude até de forma indiscriminada. Então, hoje nós estamos ten-
difícil, digamos assim, demonstração num papel- de tando identificar essas ocupáções - no caso da gleba
que tamanho que é isso, não é? Como é que é que Nhandu isso já foi feito -, -mas estamos tentando iden-
isso se transforma na prática. Sabe-se também que é tificar essas ocupações e verificar as ocupações que
de difícil controle, de difícil... enfim, de controle dos podem ser mantidas ou récuperar as terras e desti-
territórios, dos limites das ocupações dessas áreas. E ná-Ias a projetos de assentamento de trabalhadores
o quadro que a gente tem hoje, ele não é um quadro rurais sem terra ou unidades de coriservação. Então,
de total controle dessas áreas, não é? Eu vou tentar no caso específico da gleba Nhandu, a parte em ver-
mostrar aqui, em termos de Brasil, o que é que seria melho aqui... é mais fácil de ver lá, mas a parte em
isso, não é? Em termos de áreas arrecadadas, discri- vermelho é a parte já antropizada, isto é, em que o ho-
minadas, incorporadas, e as áreas de faixa de frontei- mem já derrubou a mata e em que... já trabalhou nela.
ra também. É, aqui não vai dar para ver a faixa de Próximo, por favor. O nosso trabalho, então, foi o
fronteira, porque está muito claro, não é? No mapa, quê? Foi o de separar a área que foi destinada para
mas... Isso... este mapa aqui seria para ver o emara- projetos de assentamento, que éysse núcleo; a parte
nhado de rodovias, não é? Cada ponto desse aí são central aqui, o projeto de assentamento Peixoto de
rodovias em que, à época, cem quilômetros de cada Azevedo, isso foi d~dÕ a projetos de assenta-
lado dessas rodovias seriam áreas que teriam que ser mento, e o restante nao foi. Então, que... qual o nosso
discriminadas e incorporadas ao patrimônio da União, trabalho aq '. O nosso trabalho aqui foi identificar
só para ter uma idéia do tamanho disso daí no... em cada u os posseiros dessas áreas, cada uma das
relação à Amazônia. Isso daí são áreas que foram .-P9 oas que estão ocupando essas áreas, fazer um
discriminadas. Entram aí também outros Estadosf~ cadastro de cada um desses ocupantes, das preten-
da Amazônia, mas são áreas que foram di . Ina- sões deles enquanto ocupantes, verificar exatamente
das na região da Amazônia Legal, n o do Brasil, como é que foi ocupada essa área, se há uma boa-fé
{llas na região da AmazQrlia-téQáí, para mostrar que oLl se... ou se caracteriza uma má-fe nessas ocupa-
~o--terfitório que foi discriminado, não ções, fazer o mapa de uso atual das'áreas não desti-
é? A quantidade de terras discriminadas, ela é bas- nadas, como é que elas estão sendo útilizadas... Pas-
tante significativa, em termos da área da Amazônia. sa aí o próximo para a gente, por fâvor. Quer dizer,
As áreas arrecadadas também, para mostrar o quão como é que elas estão sendo utilizadas, essas áreas?
significativo também em termos do território total, o O que é que está sendo, o que é qué já foi realmente
que é que foi arrecadado em termos de área na Ama- trabalhado pelo homem e que deu alguma destinação
zônia Legal, também um tanto quanto significativo se agropecuária ou... ou agrosilvopastdr~I, não é? E isso
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daqui é o mapa da região dessa gleba Nhandu, o que zermos ele vai ser... ele vai servir, no momento em
é que foi destinadp;, o' que é que foi trabalhado, está que nós identificarmos as áreas, os limites, como foi
em verde mais claro, e o que ainda é área de vegeta- mostrado aqui... Identifiquei os limites de cada uma
ção nativa está no::yerde mais eSCl\ro. E com isso a das posses, sei exatamente qual é o uso que está
gente chega ao map~ individual de cada um dos pre- sendo dado a essa posse nesse ano, mas, se eu não
tendentes da área, <;te cada uma das pessoas que es- tiver um vínculo com o registro público, essa pessoa
tão se apossando d~ ~~rra pública, no caso específico vem ao Incra, se cadastra como posseiro... O cadas-
dessa área da glebaNhandu. Nós temos uma Fazen- tro do Incra, ele é declaratório; então, qualquer pes-
da Recanto, não é'J. No Município de Novo Mundo, soa que chegar ao INCRA e afirmar que ele tem uma
que é o caso da gl~ba Nhandu, com 7.395 hectares; posse, o Incra é obrigado a recepcionar esse cadas-
isto é, pretende-se... o sujeito que está aqui pretende tro. Eu posso, através do processo de fiscalização, ir
uma posse de 7.395 h~ctares. Então, nós temos aí a verificar se de fato existe a posse e se essa posse não
identificação do perí'1letro, do que ele pretende como está inserida dentro de área pública, e, se assim esti-
área dele, de que el~,di~ ser dono, e que uso é que ele ver, posso cancelar o cadastro da pessoa, mas, a
está dando nessa ~rea que ele pretende, não é? princípio, eu sou obrigado a recepcionar. O cadastro,
Então, ele plantou pasto nessa' área que está mais a lei que cria o cadastro, o Sistema Nacional de Ca-
verde; a vegetação na... nativa, da floresta ombrófila, dastro Rural, ela diz que o cadastro é declaratório; en-
aqui, é essa parte mais verde, escura; áreas de pre- tão o proprietário, ou o pretenso proprietário, ele vai
servação permanente na margem de rios e igarapés, ao Incra e declara a sua posse, e o lncra é obrigado a
essa parte azul; lagoas, uma parte mais escura, não recepcionar; naturalmente, pode impugnar, mas é
é? Esse azul mais escuro, e a área deve ser de muita obrigado a recepcionar. Então existe a posse, e se eu
movimentação de relevo, dita como imprestável para não tiver um vínculo dessa posse ao registro público,
qualquer tipo de atividade agropecuária. Então, o que eu simplesmente vou ter um dado velho. No dia em
se tem no final desse trabalho que foi feito nessa gle- que eu fui lá, identifiquei a posse da pessoa, em que
ba Nhandu é isso: é o mapa individual de cada uma ele veio ao Incra, fez o cadastro... Suponhamos que
das pretensões de posse de cada uma das pessoas não seja em área pública, não? Ele veio ao lncra, fez
que estão dentro dessas áreas; naturalmente que aí o registro dele, o cadastro dele, foi à Justiça, entrou
isso vai se desdobrar em um processo que vai ser for-

~~~:~~~:::~~í~~~~~:~~:: :~:~r~~~:~~~~:~~ ~~~i~:~a~~~:i;;'~~e~~~~~~i~~;s~~~p~:~;~~ze:r:~7s~
encaminhamento que é cabível dentro da nossa le_ tro dele no registro imobiliário. Passou a ser velho o
gislação para se retomar a área ou para se regularizar meu cadastro. Por quê? Porque eu não tenho vínculo
a área de posse dessa pessoa, naturalmente com o nenhum ao registro imobiliário. Então, se ele registrou
devido pagamento, se houver possibilidade dentro da a área dele no registro público, no meu cadastro con-
legislação. Bom, então, o trabalho que está sendo fei- tinua como posse, só quando ele voltar ao meu ca-
to hoje dentro do Incra com relação a essas áreas que dastro, porque ele quer, é que meu cadastro vai ser
estão incorporadas ao patrimônio da União é esse: é atualizado. Então, de nada adianta o nosso esforço
o de tentar identificar todas as posses existentes den- de fazer, mostrar qual é a atual ocupação do solo,
tro das nossas áreas e que destinação é que nós va- qual é o atual uso do solo, se nós não tivermos vincu-
mos dar a essas áreas remanescentes dessas glebas lados ao registro imobiliário o cadastro de terras do
que foram incorporadas ao patrimônio da União. Na- Brasil. Nesse sentido, o Dr. Sebastião colocou que
turalmente que o controle disso é bastante ditrcil, não nós temos um anteprojeto de lei publicado no Diário
é? Nós temos uma experiência-piloto que nós fize- Oficial, que está em discussão nos próximos 30 dias,
mos no Pontal,do Paranapanema, São Paulo, em que não é? Coletando sugestões para que a gente possa,
nós pegamos cinco Municípios e fizemos o cadastro no futuro, apresentar ao Legislativo esse projeto de
gráfico, identificando propriedade por propriedade e o lei, quer dizer, o Executivo apresentar, vinculando o
uso que é dado a essa propriedade, para testar essa registro público ao sistema nacional de cadastro rural
metodologia q~~ hoje é aprovada e está sendo usada ou ao Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que se
no Brasil todo. Para que é que a gente fez isso? A pretende seja único, e não da forma como ele é feito
gente fez isso Rara mostrar que ou existe um cadastro hoje no Brasil- um cadastro de terras no INCRA, um
para se controJa.r a estrutura fundiária do Brasil;vincu- cadastro na Receita, um cadastro de terras no
lado..a_regist[a~públlcos ...ou....todCLesforça .queJlós..fi- .._.IBAMA•.um.cadastro_na EUNAJ, enfim•.yários.órgãos
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com cadastros de terras no Governo Federal. Então,
o que se pretende é, nesse anteprojeto de lei, que se
atrelem os cadastros ao registro .público, que se faça
um só cadastro, e que isso esteja vinculado ao regis
tro público. E que o registro público esteja vinculado
também ao cadastro, nao é? Um cadastro de mão du
pla, tanto o registro público quanto o cadastro do Go
verno Federal de terras estejam vinculados, e toda al
teração que ocorra em um deles tenha o seu reflexo
no outro. Isso é uma primeira tentativa desse projeto
de lei, que for discutido com a OAB, foi discutido com
a Associação Nacional dos Notários, com o Instituto
Brasileiro de Registro Imobiliário, com o Ministério
Público e com os técnicos do INCRA; foi discutido e
está sendo agora apresentado à sociedade. Nós es
tamos recebendo contribuições da sociedade para
apresentar esse projeto de lei ao Congresso Nacio
nal, para poder mais tarde vir a discutir com o Con
gresso Nacional essa tentativa de melhorar o controle
da estrutura fundiária brasileira e sobretudo o contro
le sobre as térras públicas, que é o que a gente pre
tende, a fim de poder fazer a melhor destinação des
sas terras, seja para territórios de índios, seja para
unidades de conservação, ou para a reforma agrária,
o uso na reforma agrária. Bom, o cadastro hoje, por
tanto, funciona de forma precária, em função de não
estar vinculado ao registro imobiliário. Estamos mu
dando a nossa plataforma de cadastro alfanumérico,
cadastro de letras e números, para um cadastro gráfi
co que iria representar isso tudo. Nós iríamos passar
a ter o controle de todas as áreas de domínio da
União e de domínio de particulares através do uso de
sensores remotos, como é o caso dessa imagem de
satélites, do satélite Landsat, ou outros satélites que
existem, o Spot, enfim, os russos etc., mas através
de imagem de satélites, de modo a, a gente poder
controlar a distribuição fundi~ a distribuição do ter
ritórto, e o uso que é dadõ a esse território. Mas isso
só vai ser possível na medida em que a gente tiver
vincu'lado o sistema de registro público ao cadastro,
não ao cadastro hoje do INCRA, mas a um cadastro
de terras da União, que é o que se pretende com esse
projeto de lei. Acredito que essas são as considera
ções q'ue a gente teria a colocar. Nós ficamos à dispo
sição p~ra ,maiores esclarecimentos. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Nós agradecemos ao Dr. Eduardo Freire a sua ex
posição. Convidamos mais uma vez para vir para a
mesa o Dr. Sebastião Azevedo e o Dr. Marcelo Afonso
Silva. Por favor. Passaremos agora à segunda parte
da nossa audiência pública, que é destinada aos de-

bates. Estão inscritos cinco Deputados, mas nós va
mos passar a ouvir inicialmente o nosso Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Pri
meiramente nós queremos agradecer imensamente
aqui a presença do Procurador-Geral do INCRA, Dr.
Sebastião Azevedo, ao Dr. Eduardo e ao Dr. Marcelo,
onde fizeram uma exposição mu~o importante para
os membros da CPI, e dizer que é uma satisfação mu
ito grande poder ouvi-los, e também dizer que esta
CPI aqui, ela está imbuída num propósito muito gran
de de também procurar saídas a respeito da estrutura
fundiária do Brasil. Nós sabemos que existem proble
mas, e os problemas são complexos a esse respeito,
da estrutura fundiária, principalmente na região ama
zônica, e o objetivo desta CPI é exatamente manter
um diálogo de alto nível, principalmente com o Minis
tério de Política Fundiária, para que a gente, em con
junto, tanto a Câmara Federal, junto com o Poder Exe
cutivo, através do Ministério de Política Fundiária, nós
tracemos, delineemos ar algumas diretrizes de ação,

, para que a gente consiga melhorar a estrutura fundiá
ria, principalmente da região amazônica. Portanto,
eu... agradecendo aos expositores, eu gostaria de tra
zer algumas dúvidas que eu tenho a respeito de as
suntos, que abordam tanto a parte do Dr. Sebastião
quanto a parte do Dr. Marcelo e a parte do Dr. Eduar
do. Dessa forma, irei fazer algumas perguntas, para
que cada um, correspondente à sua área, responda a
todos os Parlamentares aqui presentes. Em primeiro
lugar, eu gostaria de saber se o INCRA, ele tem res
ponsabilidade de ter o cadastro só de terras públicas
da União, ou ele também tem o cadastro de terras es
taduais, terras municipais. Enfim, como é que é feito
esse cadastro? Os cadastros são individuais, são in
dependentes, ou o INCRA tem esse cadastro aí de
toda... de um modo geral~ ele tem por obrigação de ter
o cadastro de toda a terra do Brasil?

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - ~, na
verdade, quando foi criado na Lei 5.868, de 72, o Sis
tema Nacional de Cadastro Rural incluiu todas as ter
ras públicas. E em 1992 nós tentamos fazer com que
o cadastro de terras públicas passasse a valer de fato,
e fizemos o recadastramento nacional de terras públi
cas, convocando todos os entes públicos a prestarem
esclarecimentos à União, de fato, que é quem é de
tentora da prerrogativa de ter o cadastro. E, infeliz
mente, nós não conseguimos resposta por parte dos
entes públicos que détêm terra, não s6 no âmbito mu
nicipal, como no estadual, como também no âmbito
federal. Nós não tivemos a resposta de todos os ór
gãos que têm terras afetadas ou até incorporadas ao
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leu patrimônio. Então, o cadastro de terras públicas,
ele não é só terra da União, é terra... todo o território
nacional, e deveria haver uma convocação aos entes
públicos, para que eles pudessem prestar informa
ções, para que ,a gente pudesse preencher esse ca
dastro de terr~1 públicas. Pretende-se -lógico, desde
que a gente t nha esse sistema montado em conjun
to com os i? titutos de terras dos Estados -, que a
gente já no ano de 2001 inicie o preenchimento desse
cadastro dé terra pública; quer dizer, o preenchimen
to não, mas que a gente complete esse cadastro de
terra pública, uma vez que a gente tem uma quantida
de enorme de. informações. Mas, a partir de 2001, a
gente pretende já finalizar em conjunto com os institu
tos de terras estaduais dos Governos estaduais o ca
dastro de terras públicas.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dr.
Eduardo, o País tem 845 milhões de hectares de ter
ra, mais ou menos; 850, é isso, não é?

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - É.

O SR. DEPU1ADO SÉRGIO CARVALHO 
Desses 850 milhões de hectares de terra, qual o per
centual que o INCRA tem cadastrado? Ele tem o con
trole... Em cima desse percentual da Nação, qual o
controle que ele tem?

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Olha,
ele tem o controle de terras de particulares em 400
milhões. De terras de particulares, não é? De 400 mi
lhões, sendo que, desses 400 milhões, 93 milhões es
tão sendo questionados pelo Governo. Foi uma porta
ria do Ministro Jungmann que cancelou o cadastro
dos imóveis acima de 10 mil hectares no Brasil como
um todo. E as pessoas que têm esses imóveis e que
consideram que esses imóveis sejam de sua legítima
propriedade terão que provar isso ao Governo, para
que eles sejam revigorados nesse sistema de cadas
tro. Portanto, nós temos aí 400 milhões de hectares
de terras particulares que são de controle da União.
Desses, 93 milhões estão sendo questionados. Natu
ralmente que nós temos aí uma quantidade enorme
de terras públicas, principalmente na Amazônia Le
gai, que não estão computadas dentro desses 400
milhões de hectares de terras de particulares. São as
terras arrecadadas, no montante, aí, de mais de 120
milhões de hectares, e as terras destinadas a territó
rio indígenas, e as terras de unidades de conserva
ção. Então, essas não estão ainda sob o controle do
INCRA; elas, como eu disse, deverão estar, no ano de
2001, já não sob o controle do INCRA, mas sob o con
trole do Estado, dentro de uma única base de dados,
d8ntm...de.-um..único....cadastro, _eJlão....maís.em_várlos-.

cadastros, porque o IBAMA tem o controle dos territó
rios das unidades de conservação, não é? Mas... A
FUNAI tem o controle sob os territórios indígenas, e o
INCRA, naturalmente, tem as delimitações das áreas
discriminadas e arrecadadas. O que a gente precisa é
juntar numa única base, num único cadastro, todas
essas informações. E é isso que a gente pretende já
ter à disposição do público brasileiro a partir de 2001.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dr.
Eduardo, eu tenho aqui um estudo... Eu tenho um es
tudo do Kenneth da Silva Balatta, um economista, ofi
ciai da Ordem de Mérito Cartográfico, onde ele faz
uma exposição a respeito da situação cadastral do
País, e ele diz que, dos 845 milhões de hectares, só
existem cadastradas pelo INCRA... Inclusive, a fonte
é do Atlas Fundiário do INCRA de agosto de 96, de
que existe 331 milhões de hectares de terras cadas
tradas pelo INCRA. Essa fonte é própria do INCRA.
Portanto, o INCRA teria um controle sobre as terras
da União de em torno de 40% das terras do País. So
brariam 513 milhões de hectares de terra de que o
INCRA não tem controle, segundo o estudo que ele
faz aqui. Aí, mais na frente, ele diz que, tirando as áre
as pequenas, de 100 hectares, de 50 hectares, de 30
hectares, dependendo de onde ficam essas localida
des que não são cabíveis de impostos, e tirando tam
bém algumas áreas que pertencem a Municípios,
Estados, instituições educacionais, Municípios e
Estados, o total seria de... o total de área não cadas
trada a tributar seria de 359 milhões, de que o INCRA
não tem controle eque não são tributáveis. Essa infor
mação é correta? O senhor discorda dessa informa
ção?

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - É, eu
vou discordar em parte, porque a informação dele é
de 96, e de fato, em 96, nós tínhamos... Éde 94 é a in
formação dele; o Atlas foi publicado em 96, mas a
ba,se do Atlas é março de 92; foi quando nós fizemos...
93, desculpe; foi quando nós fizemos o recadastra
mento dos imóveis rurais. Mas hoje nós temos a esta
tística,cadastral de 98; nós já temos cadastrados 415
milhões, 570 mil hectares no cadastro do INCRA, não
é? Então, nós temos 415. Então, dos 850 milhões de
hectares, nós temos 415 cadastrados, de terras de
particulares. Nós temos aí o universo de terras de do
mínio da União e seus diversos órgãos, em unidades
de conservação, em territórios indígenas e arrecada
das em nome da União, que também é uma quantida
de bastante grande, sobretudo na Amazônia Legal. E
temos ainda terras que não estão cadastradas de
Jato._Eotão,.nós-Dão_temos....o-cootroLe.-Sobra.O-íeuiíó=
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rio, a totalidade do território, e só o teremos quando ti
vermos uma única base, que é o que eu coloquei:
quando tivermos a vinculação do registro público a
esse sistema nacional de cadastro, a esse cadastro
nacional de imóveis rurais. Então, só o teremos quan
do nós tivermos uma única base para colocarmos to
dos os cadastros, a vinculação ao registro público. Aí,
sim, nós teremos total controle, inclusive no que diz
respeito à tributação, que não mais é atribuição do
INCRA, não é? Foi transferida em 1990 a administra
ção desse imposto à Secretariada Receita Federal, e
a Secretaria da Receita Federal tributa exatamente
os 400... em torno de 400 milhões de hectares, que é
o que ela tem de cadastro também, de terras de parti
culares.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Então, o senhor concorda também que essa... existe
uma quantidade muito grande de propriedades rurais
de que o INCRA não tem controle. Correto" não é?

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Não,
de propriedade de particulares, não. Eu diria que é
uma minoria de que o INCRA não tem controle, uma
pequena parte de propriedade de particulares.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Qu
anto o senhor calcula?

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Não,
isso aí não deve ultrapassar os 10% do que nós te
mos cadastrado hoje - pelo histórico, porque o
INCRA tem um histórico cadastral desde 66; foi quan
do ele fez o primeiro cadastro dele. Então, ele tem um
histórico, e vem acompanhando a evolução desse
histórico. Nós fizemos um cadastro em 1966, não é?
Logo após a semana da terra, em 65, depois, quando
foi criado o cadastro. Depois nós fizemos um recadas
tramento em 1972, depois nós fizemos um recadas
tramento em 1978 e depois um em 92. E todo reca
qastramento tem uma estatística cadastral, e todo
ano nós fazemos uma estatística nesse cadastro,
onde nós colocamos a evolução da estrutura fundiária
do território nacional. E isso nos mostra historicamen
te que nós temos o controle de quase a totalidade do
território nacional. Por quê? Porque, historicamente, o
número de imóveis que nós temos é em torno de três
mi,lhões e seiscentos a três milhões e setecentos, e o
território detido por particulares está em torno de 450
milhões de hectares. Então, historicamente, desde
1966 até hoje, nós não temos dúvida de que... pelo
controle histórico e checando com os censos agrope
cuários também, nós não temos dúvida de que nós te
mos o controle de quase a totalidade do território deti
do por particulares no Brasil. Eliminamos terras de

Marinha, terras detidas pela União, de unidades de
conservação e destinadas a territórios indígenas,
além das terras dos Estados e dos Municípios, não é?
Que existem. Então, ae ter-ras·-de--partieulares; -é·tJrna
mínima parte de que a gente deixa de ter o controle.
Agora, volto a insistir: o controle só haverá, de fato,
quando nós tivermos a vinculação com o registro pú
blico e tivermos um sistema único de controle de imó
veis rurais no Brasil.

O SR. DEPUTADO $éRGIO CARVALHO - Or.
Eduardo, depois vou passar para o senhor uma cópia
desse estudo aqui, onde... esse estudo mostra que...
de áreas tributáveis de que o INCRA não tem contro
le, são duzentos e cinqüenta... 251 milhões de hecta
res. Vou passar para o senhor inclusive dar uma olha
da e contestar isso aqui.

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Está
ótimo. Está bom, Deputado, obrigado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Eu
gostaria de perguntar ao Or. Sebastião a respeito do...
Or. Sebastião, o Ministro Raul Jungmann, ele tem pu
blicado na imprensa, na mídia nacional, a respeito
dessa situação de problemas de documentação de
terras em... principalmente na Amazônia Legal. E é
público e notório que os cartórios estão contamina
dos pela fraude, principalmente alguns cartórios do
sul do Pará e do sul do Amazonas, do tipo Boca do
Acre, Lábrea, Canutama, Novo Aripuanã, São Félix
do Xingu e outros Municípios que a gente... o próprio
Ministério já publicou. Agora, eu pergunto ao senhor:
o senhor acha que o Poder Judiciário é conivente com
essa situação toda? Os juízes, os desembargadores,
eles são coniventes com essa... essa fraude que
ocorre nos cartórios de registro de imóveis?

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Bom, eu... eu
não posso fazer essa afirmativa, e até acredito que
não. Eu acho que essa questão de fraudes, de falsifi
cação de títulos, ela se cirqunscreve aí entre o regis
tro de imóveis e... e a pessda que comete a fraude e a
falsificação. A atribuição, a ~igor, do Judiciário seria de
realizar a correição, quando ocorrerem essas hipóte
ses. Tenho... verifiquei no passado, todavia, que al
guns juízes de comarca de interior, não sei se acerta
damente ou não, em sede de demarcatórias, por
exemplo, em outros meios judiciais, eles reconheciam
o domínio sobre situações ali existentes. E a gente
tem o entendimento que a demarcatória, por exemplo,
ela não tem o condão de transferir o domínio. Eu colo
quei isso aqui antes. Quer dizer, você divide o que
você tem. O que não tem... Você não pode dividir ter
ras públicas como se fossem suas, não é isso? Mas,
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normalmente, aqueles posseiros de grandes áreas
arrolavam essas áreas no seu inventário e após...
com esse formal de partilha, ele levava... levava a re
gistro. O juiz pode até haver cometido o equívoco
de... enfim, de fazer essa divisão da posse; agora, eu
acho que o erro maior é levar a registro esta posse eo .
oficial do registro de imóveis não suscitar essa dúvi
da.

._ OSR.p~PUTADO SÉR_GIO CARVALHO -Mas
a responsabilidade não é do Judiciário, dos correge
dores dos Estados, em corrigir exatamente os erros
que têm os cartór!~s de registro de imóveis?

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Sim, a correi
ção, ela é feita pelo corregedor-desembargador. Eu
acredito que eles fazem essas correições. Eu tenho
algum exemplo de correições feitas no Maranhão. Eu
conheço alguns casos; me parece que, até recente
mente, no Estado do Pará, houve essa correição, até
com aplicação de sanções, eu acho que aos oficiais
dos registros de-imóveis, pelo que eu sei. Eu acho que
até por provocação do Ministério Público Federal. A
propósito, essa é uma das preocupações que tem o
Ministério. Recentemente, o Ministro convidou para
conversar conosco o Desembargador-Corregedor
que preside oFórum dos Desembargadores, e há
todo um propósito de a gente unir esforços com eles
no sentido inclusive de indicar, já que eles podem ter
dificuldades - não é? - em Estados maiores, indicar
aquelas situações, onde a situação se apresenta
mais grave.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dr.
Sebastião, recentemente o Superintendente do Incra
do Estado de Rondônia, Dr. Renato, ele publicou nos
jornais locais que é muito comum, quando se desa
propria uma área de terra em algum Estado, o propri
etário dessa áre!1 de terra, ele pedir uma reavaliação
do Poder Judiciário. E o que ele publicou nos jornais é
absolutamente esta:rrecedor, porque uma área... uma
área que foi desapropriada pelo Incra... Inclusive a
população pensa.que quem está superfaturando é o
próprio Incra, e é muito... é muito bom deixar claro que
o Incra desapropr,iou por urp'preço, e que na verdade
o proprietário da área, ele pediu uma reavaliação do
Poder Judiciário, e o que foi pl,Iblicado lá em Rondônia
pelo Superintendente do Jnçr~ ,é estarrecedor. Por
exemplo: uma área que custava. 1 milhão de reais,
que foi desapropriada pelo Incra, de 1 milhão de reais
passou, depois de reavaliada pelo Poder Judiciário, a
10 ou 15 milhões de reais. O que é que o senhor me
diz.diss01_

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Bom, essa
questão, ela... ela se resolve no plano da superindeni
zação, queê um oufro dossiê que o Ministro divülgôü,
e, nesse sentido, eu tenho o seguinte esclarecimento
a prestar: o Incra... o princípio da desapropriação é
que ela tem que ser... a indenização tem que ser pré
via e justa. E justo para o Incra se constitui na avalia
ção administrativa que ele faz e que precede o ajuiza
m~~t.e>. d.?..ação _e)(prQpriatórja.._Ele~_en~
esse... esse depósito, seja em título da drvida agrária,
quando se tratar de terra nua, seja em... em dinheiro,
quando se trata de benfeitorias. Evidente que os pro
prietários não concordando, e a legislação também o
permite, eles... ao contestarem a ação, eles protes
tam pela realização de uma perícia judicial. Essa perí
cia, ela é feita por um perito indicado pelo juiz... Exis
tem dois assistentes técnicos: um assistente técnico
do expropriante, que é o Incra, e o assistente técnico
do expropriado, que é... do expropriado. É evidente
que o assistente técnico do Incra, quer dizer, do ex
propriante, ele sempre sustenta o laudo do Incra, e é
evidente que o do expropriado tenta elevar além do
valor fixado até pelo perito do juiz. O juiz então, aí, de
fine. Está certo? A partir do laudo do expert que ele in
dica e dos pareceres que são apresentados pelos as
sistentes técnicos, ele fixa o valor que pode ser até
superior ao valor depositado inicialmente. É evidente
também que o Incra não se conforma com essa... com
esse valor, e sempre se recorre. O que é que se discu
te basicamente? O que é que eleva esses valores
dessa terra, sobretudo na Amazônia Legal? É que há
uma tendência de se incorporar a esse preço da terra
a cobertura florística, qu~ !'lÓS dizemos que ela não é
indenizável. E aí se sucede também a discussão
quanto ao preço da;-terra nua, quanto às benfeitorias,
e, no curso do pJ;Cléesso, isso se eleva com juros, se
jam compensatÓrios, sejam moratórios, e honorários
advocatícios. O Incra, além de vir combatendo isso
exaustivamente, quer dizer, intransigentemente - é
evidente que uma indenização nesse valor nós não
pagaremos fácil, é muito difícil de a gente pagar, inde
nizar -, a gente está adotando algumas medidas de
natureza legislativa. É tanto que, seja na Medida Pro
visória 19... hoje a 2.027, seja na 1.984, salvo engano,
existe uma série de previsões 1egais que... tendentes
a evitar esse abuso. . -

O SR., DEPU.lADO SÉRGIO CA.RVALHO 
Então, o Inera é totalmel1te contrà essa... essas deci
sões do Judiciário, correto?

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Não tenha a
.menor_dÚYida•.A .geote.lem.se.Jnsurgido_contratodas
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elas. Isso está dentro do processo do... da superindeni
zação que a gente vem combatendo exaustivamente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Eu
gostaria de também perguntar a respeito do... Por
quê... Dr. Eduardo, por que o Incra não pensa em im
plantar rapidamente o cadastro técnico rural? Porque
seria uma alternativa para que se organizasse a es
trutura fundiária do País.

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - É
como eu disse, nós estamos implantando e devemos
estar com ele implantado esse ano. Não o cadastro
técnico na sua concepção de... da década de 70, mas
um cadastro hoje baseado em plataformas de... de
GIS, não é? De SIG, de sistema de informações geo
gráficas, que é o que expus aqui, onde nós teríamos o
perímetro do imóvel plotado dentro de... dentro do...
localizado, na verdade, em relação ao globo terrestre.
É isso que se pretende, e deve estar implantado ainda
esse ano, epara o ano que vem disponibilizado para a
sociedade, esse cadastro de terras georeferenciado,
isto é, onde eu posso localizá-lo exatamente em rela
ção ao globo terrestre, saber a exata localização do
imóvel em relação ao globo terrestre, não é? Então, é
o cadastro técnico, digamos assim, com as novas fer
ramentas que atecnologia hoje disponibiliza ar para a
gente. Então, é o cadastro técnico que está sendo im
plantado hoje, só que não com aquela concepção da
década de 70, mas agregando as novas ferramentas
de geoprocessamento que estão disponíveis no mer
cado e que nó~ já estamos utilizando no Incra. Então,
ele será implantado este ano.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Qual... A previsão é de quanto tempo para a sua im
plantação?

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Olha,
a implantação... Desde que a gente tenha o resultado
da nossa licitação, que está lá, para... para a aquisi
ção dos aplicativos, não é? Porque eu preciso desses
instrumentos, e a gente espera que dentro de trinta
dias eles estejam disponíveis, e... Nós temos aí o mo
delo já... já feito; então, basta que seja implantado.
Agora, o mais difícil não é implantar o sistema. O sis
tema, na medida em que eu tenho as ferramentas, de
que nós já temos hoje o domínio, e somos capacita
dos, nossos técnicos, no uso dessas ferramentas, nós
podemos implantar o sistema. O mais difícil é povoar
esse sistema, é ter o perímetro dos imóveis para que
eu possa povoar esse sistema e que possa disponibi
lizar e acompanhar a evolução e as mudanças. Mas
acredito que no segundo semestre nós já teremos ele
implantado e povoado, na medida em que a gent~ for

obtendo os dados em conjunto com os órgãos de ter
ras estaduais e licitando, na iniciativa privada tam
bém, a obtenção desses dados.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Or.
Sebastião, eu gostaria de fazer uma última pergunta,
porque tem... vários Deputados também querem per
guntar. Na sua opinião, qual o principal foco de atua
ção que esta CPI deve dar, no decorrer dos seus tra
balhos, para que a gente obtenha um bom resultado e
ajude a gente também a resolver a situação tão com
plexa no País que é a estrutura fundiária?

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Em primeiro
lugar, eu quero continuar podendo prestar um apoio a
esta CPI não só neste momento, mas em outros mo
mentos, no que respeite a esclarecimentos sobre
esse assunto. Em segundo lugar, eu penso que deve
mos direcionar essa questão para o uso da~ terras na
Amazônia, seja no aspecto ambiental, seja no aspec
to das aplicações de áreas não destinadas a unida
des de conservação. E nessas não destinadas a uni
dades de conservação, eu penso que o foco poderia
convergir para as grandes propriedades, sobretudo
aquelas ocupadas irregularmente, propriedades e
posses, sobretudo aquelas ocupadas irregularmente
ou decorrentes de fraudes e falsificação. Eu... a gente
tem alguns indicativos e está levantando outros de
onde essa ocorrência... ela é mais freqüente. Eu cita
ria aqui um trabalho preliminar feito no Estado do
Amazonas, naquela região ali da... da confluência
do... Boca do Acre e adjacências, em que se afigura
realmente uma... uma grande irresponsabilidade pra
ticada pelos oficiais de registro imóveis e também pe
los particulares, no sentido de incorporar a patrimônio
de terceiros milhões de hectares. Ea gente está se in
surgindo contra isso. Algumas conquistas.." a gente
avançou, e essa luta não é de hoje, ela já é~
estamos avançando no sentido de... de priorizar esse
trabalho. Então, eu acho que o foco principal é esse.
Eu acho que a questão ambiental na Amazônia, ela é
relevante, assim como a questão indígena, e há essa
questão de ocupações irregulares de terras públicas.
Eu acho que tanto o Incra como os órgãos estaduais
de terra, como os órgãos ambientais estaduais e fe
derais, poderão contribuir substancialmente no senti
do de prestar esses esclarecimentos.

O SR. DEPUTADd'sÉRGIO CARVALHO - Mu
ito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Agora... Como, Deputado?

(Intervenção inaudível.)
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Isso. Nós temos, então, cinco Deputados inscritos.
Nós poderíamos fazer... todos os cinco Deputados,
em função do tempo; aí, em seguida, se responderá
também... se resp.onderá também em bloco. Com a
palavra, então, o Deputado Renildo Leal, lembrando a
todos de utilizar ~m tempo razoável de três minutos.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a pre
sença do... Primeiro, eu... eu queria fazer uma coloca
ção aqui, Sr. fresidente; é que eu acho que, pela ida
de que tem o lncra, pela exposição de pessoa que
tem conhecimento e mostrou conhecimento, nós não
teremos uma outra saída: é zoneamento ecológi
co-econômico e municipalização desse órgão. Ele se
mostra totalmente incompetente na questão do ge
renciamento das terras públicas. Não estou falando
de um órgão que foi criado ontem, não. O Brasil tem
500 anos e tem... e tem 40% de... de cadastramento.
Isso mostra, para mim, uma total incompetência do
órgão no exercfcio da sua função. Bom, o Dr. Sebas
tião deixou cJé!~a_ ~í a questão das fraudes, da altera
ção dos talonários e... mas é que não deixou muito
claro, a meu ver:.. e ele deixou que, onde... que é legí
timo, eles irão propor, irá propor - colocou dessa for
ma -, e onde houver coincidência de Estado e União,
ele irá propor uma ação conjunta com os órgãos, e
com os institutos de terras estaduais. Bom, eu não fi
quei, claro... e~ gostaria que o Dr. Sebastião dissesse
claramente on~e tem fraude. A pena é essa, porque
não quer se culpar o Judiciário, e nós sabemos que o
Judiciário faz parte dessa grande máquina de fraude
nas questões de terras: os cartórios, juízes, desem
bargadores, advogados. Existe uma grande máfia, e
me parece que a procuradoria do Incra não está, as
sim, tomando uma posição. Você tem o ladrão, você
sabe que ele f9ubou, tem pena. É muito fácil. Então,
tem que... que ':lós estabelecermos essa ação, senão
isso... Claro qu~.essas pessoas do Incra Ivêm desse
processo de Q Incra não ,ter essa condição de ymá
atuação precisa, A questão,do Dr. Marcelo.::eugostei
muito das colocações. Hoj~H). PPA está corrigindo es
sas questões, mas isto pro~a uma total... Você quer
ver quando que o Incra, ele ,se-Jorna tão incpmpeten
te? No Estado do Pará, 50;8%. das terras do Estado
do Pará são dé! União. O Inç~~desapropria_~erra ainda
no Estado do Pará, sendo qLl~, ele... ele é dono de
mais da metade das terras. O lriéra, a União. Quando
eu digo Incra, eu digo a União. Ela é dona de mais da
metade das terras do Pará e estão comprando terra
privada.paraJazer..assentamentoLÉ.llmllegócio.qus_

você não vai entender. Eu gostaria que o ... que o se
nhor explicasse para nós como é que se dá... como é
que se explica isso? Se vocês são donos da maioria
das terras, porque comprar terra de privados? Bom, o
outro ponto, a questão do Dr. Eduardo, também... Eu
queria dizer que vocês foram todos muito felizes nas
colocações. A questão é estrutural do órgão, o que eu
estou aqui questionando. Eu não estou questionando
a função dos senhores. É ficou assim muito... colo-
cado da seguinte forma, e quando eu voltava, que a
municipalização do órgão e o zoneamento ecológi
co-econômico vai. .. O zoneamento... foi quando o se
nhor colocou ainda o sistema alfanumérico, e que o
órgão ainda não tem o cadastro gráfico para sobrepor
a essas áreas. É... isso nos deixa assim extremamen
te entristecido, porque o órgão... será que nesses
anos todos não descobriu que essa forma de cadas
tro alfanumérico, ela era deficiente? E o que é que
está acontecendo? Por que é que o Incra não tomou
as providências? Esperou chegar até agora a um pon
to... é a segunda CPI, a segunda CPI em vinte anos.
Então, quer dizer, o Legislativo fica aí, procurando e
questionando, o órgão está sabendo, o órgão sabe
mais do que ninguém, e a gente não está vendo uma
ação. Eu gostaria que isso fosse esclarecido para nós.
Efique aqui o meu agradecimento, mais uma vez. E eu
gostaria de fazer mais uma colocação; quando o se
nhor disse, Dr. Sebastião, da questão... que, ao seu
ver, esse... esta CPI deveria agir em cima das grandes
propriedades. Eu vejo isso muito... muito didático, mas
eu não faço diferença de grande propriedade para pe
quena, porque ';0 conjunto de pequena é grande.
Então, eu ach9' que nós deveríamos até estudar essa
questão de cónceito. Não existe grande sem pequena.
Então, é~ciso estudarmos a questão o seguinte, tá:
é terrl}i"~l? É. A apropriação é legal? A apropriação
é e~nômica? Acho que era por aí. E muito obrigado,
/sf. Presidente, e obrigado, expositores.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Com a palavra o Deputado Confúcio Moura.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Sr.
Presidente, senhores convidados, Sr. Relator, partin
do do... do pressuposto de que o Incra só tem o ca
dastro de 40% das terras devolutas da União, sobran
do 60%, vale o princípio do direito... do direito da épo
ca em que Portugal chegou ao País, o direito de uti
possidetis: quem chega primeiro é dono. A terra está
desocupada, não tem quem... não tem cadastro, não
tem nada, por que é que eu não sou o dono dela?
Então, acho que vale esse princípio histórico funda
.mentaLNa..ausência.do.l)jr.eito_arr.umadO,_entra.-um
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Direito desarrumado, e passa a ser dono legitima
mente, não é? Assim os papas, as encíclicas do pas
sado regulamentavam esses princípios do Tratado de
Tordesilhas. É lógico que, sendo assim, terras imen
sas, vastas, domínios em que se andam léguas e lé
guas, dias e dias, nesses domínios sem a... sem a
constituição legitimada num cadastro, é lógico que
entra aí a CR Almeida e entram outros grandes gru
pos empresariais brasileiros e internacionais para
ocupar esses... esses vazios, esses vazios que exis
tem por aí. Sessenta por cento não têm cadastro. Mas
por que não? Eu não vou grilar aí se eu tenho condi
ção, advogado bom, tenho uma ação direita, com...
parente de juiz, de desembargador, de ministro? Por
que é que eu não passo isso para o meu nome? É ló
gico. Então, compete à União essa definição de estru
tura, não é? Muito bem, aí também foi abordada pelo
Dr. Marcelo a questão dos incentivos fiscais. Eu vou
entrar num pedação de terra do Pará porque eu vou
lá, depois arrumo um cadastro na SUDAM e consigo
o dinheiro do incentivo fiscal, não é? Quer dizer que
esse.... esses grandes domínios... é até importante
que ele pudesse quantificar os litígios existentes en
tre a Sudam e o Incra, realmente, para essa... para a
legitimação desses documentos, para poder respal
dar e... respaldar os cadastros junto ao Banco da
Amazônia. Olha, não pára só aí a questão da... da es
perteza do capital em cima das terras. Nós verifica
mos também que o cadastro é muito importante. É im
portante porque eu, lá em Rondônia mesmo, obser
vei, por exemplo, brigas históricas entre o Incra e Fu
nai. Por exemplo, o Incra assenta pessoas legitima
mente, em 1976, entrega o título e a escritura, escritu
rado. Dali a pouco a Funai fala: não, essa terra não é
do Incra, não. E a pessoa já lá dentro, trabalhando na
terra - mostrando que, à falta do cadastro arrumado,
nem a União se entende; os órgãos próprios, dela
mesma, não conseguem se entender. Muito bem, aí
eu falo o seguinte:·que a terra é da União. Agora, a
questão jurídica é observar: quem vai ocupar ou tem
boa-fé ou má-fé. Isso é interessante isso, não é?
Boa-fé ou má-fé. Ora, se a terra da União não tem
porteira, não tem cerca, não tem nada, qual que é a
má-fé de um cidadão brasileiro que está ali perto ocu
par uma terra que não é de ninguém? Então, eu
acho... eu parto do princípio que todo o mundo tem só
boa-fé, não é? Então, é... Ou então o Incra vai investi
gar a ilicitude da ocupação, se a terra... se ele não
tem cadastro, não tem nada, ora! E todo mundo sabe
a dificuldade jurídica de um indivíduo ter um domínio
legítimo. É complicado. Você acha que um cara de
Rondônia, do Pará, um sujeitinho lá que pega 2 mil

hectares, entra numa área dessas aí, ele vai ter di·
nheiro para vim a Brasília, correr atrás desses tribu
nais aqui afora e depois de dez, quinze, vinte anos ar
rumar? É melhor ocupar lá e ficar quieto, esperar que
apareça lá alguém para brigar, para arrumar depois,
não é? Então, eu acho que esse princípio de boa-fé e
má-fé em terra ilícita, dentro de uma situação corno
essa que está desenhada aqui, eu acho que todo
mundo está é de excelente fé. O jogo, o jogo da es
perteza, da esperteza que existe hoje no Brasil, parti
cularmente no que observo lá em Rondônia, onde
existem escritórios montados, montadinhos, não é?
De pessoas que vão lá e compram um seringal, com
pram lá uma terra litigiosa, onde tem alguns grileiros
no meio, terras de domínios antigos da época do... do
Grão-Pará, compram aquilo e jogam no Judiciário, e
ganham. Jogam no Judiciário e ganham. Indústria
montadinha, dinheiro farto, nesse... nesse jogo.
Então, minha gente, ou a gente arruma esse cadastro
ou a CP! perde completamente o nosso efeito investi
gatório, que já está desenhado aqui hoje. Está diag
nosticada a situação. Está pronto. Sessenta por cento
das terras não estão cadastradas; então a CPI já...
Encerrado o assunto. Então, nós temos que trabalhar
agora para que o Governo resolva a situação. Não va
mos culpar, cassar CR Almeida, cassar o Zé Pipoca,
Maria das Graças, não interessa o nome de quem
quer que seja que está ocupando esses espaços, não
é? Era só isso, Sr. Presidente. As perguntas ficam di
vididas a critério de cada um dos presentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Com a palavra o Deputado Sérgio Barros.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, nobre Relator, em primeiro lugar eu gos
taria de cumprimentar os ilustres convidados e dizer
da satisfação em revê-los, não só os três expositores,
mas também... como toda a assessoria que os acom
panha. Realmente... o colega que me antecedeu colo
ca uma situação que realmente me parece ser bas
tante real. Eu fico a imaginar que a estrutura organiza
cional do Incra como um todo - vamos colocar o Incra;
no Ministério é o Incra - está cada,~zmais a diminuir.
E se essa é a função precípua da organização do ter
ritório, saber de quem é q~em, perdeu-se muito espa
ço nestes últimos dez anos, no meu entender, apesar
das medidas inteligente,s, no meu ver, das portarias,
ou medidas provisórias, no sentido do... do recadas
tramento, e talvez até imaginar, através das diretorias,
da Procuradoria, que resolveria uma grande situação.
Eu acho muito difícil. Se não reestruturar de fato uma
condição cadastral que hoje é totalmente diferente de



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29733

vinte anos atrás, que muito... sequer tinha as ima
gens, que você não teria como interpretá-Ias, fazer a
interpretação, de maneira significativa, de imóveis
grandes, maiores do que 50, 100 mil hectares. Hoje,
com toda a..., a tecnologia, com as imagens da Land
sat Spot, você traz a tona imóveis de dimensões até
de 5, 10, 15 hectares, levando as imagens de 100 mil
para 20 mil, ou 10 mil, tendo condições de ver o que
aconteceu nos anos anteriores, hoje, e sabendo da
projeção. Tá lá uma imagem mostrando uma ocupa
ção, como o Dr. Freire mostrou, uma ocupação desor
denada. Eu acho que não é aquele foco, esse quadra
do, a ocupação desordenada, mas com uma ocupa
ção desordenada que aconteceu na Amazônia como
um todo, não é? O tempo é exíguo, vou tentar aqui re
sumir e voltando mais para o Dr. Sebastião Azevedo,
com relação o domínio das terras. Com toda a legis/a
ção que vem desde 1910 e, aliás, 1850, com a seis
ce..., com a Lei n!l 601 e até nos dias de hoje. Com re
lação o domínio, ou seja, à expedição do domínio.
Teve uma época que foram expedidos sem limites, o
órgão, aí se foi o federal ou estadual, não é, qual o nú
mero que expediu a lei de 100 mil hectares, né? De
pois, num outro momento, o órgão poderia levar até
100 mil, depois, com a 6.769 estabeleceu os 3 mil e
atual, me parece, ser hoje, o quê, uns 2.500 hectares.
Aí, vem a situação da faixa de fronteira, e que, pela
medida provisória e com relação ao recadastramento,
a gente observa muito assim na sociedade que eles
imaginam serem, que estão sendo caracterizados
como grileiros, ou seja, pessoas que obtiveram títulos
e ocuparam, como o nobre Deputado Confúcio Moura
colocou, talvez de boa-fé, em áreas de 2 mil, 3 mil, 10
mil eventualmente, sobretudo na faixa de fronteira,"
subindo nessa região do Mato Grosso, indo até a re
gião do Acre. Como que fica esses títulos que foram
expedidos, além dos limites previamente estabeleci
dos nas suas respectivas épocas? Eu fiquei muito fe
liz também com relação o estudo que tá sendo feito
pela Procuradoria, pelo Incra como um todo, pelas
suas diretorias com relação à Lei de Registros Públi
cos. Essa é uma preocupação que na qualidade... Eu
sou engenheiro agrimensor e cartógrafo, militei, na
realidade, ao longo da minha vida, na Amazônia
como um todo, sobretudo na Região Norte, e sempre
questionei a situação dos registros públicos. Fui Pre
sidente do Conselho Regional de Engenharia, repre
sentante do Conselho no Conselho Federal, estive
inúmeras vezes com documentos aos corregedores

.do Estado, para que fosse redimensionada asituação
e exigido dentro dos cartórios, e senti muitas dificul
dades._Até_então,_narealidade....pounais.que.depois..

veio a 6.015, isso não acontece. Acho que tem de ser
bastante, de maneira rigorosa. Não pode se imaginar
que "ah, esse não vai ter ou não condição de fazer",
ou entende que todos os registros públicos devam
passar por um órgão normativo, que, no meu enten
der, deva ser o Incra, colocao<;lo precisões que real
mente venha a fazer esse mapeamento automatica
mente, automaticamente, ao invés do órgão ir até as
suas propriedades, não é, exigindo, sim, precisões,
porque, até hoje, nós temos nos carros - carros, veí
culos, veiculares - com pequenos equipamentos, que
são os GPS, que dão precisões aí basicamente de 5,
6, 10 metros. Eu vejo que a única saída é, é esta situ
ação. Vai melhorar e muito. Agora, eu perguntaria
também hoje: qual é o número de funcionários do Mi
nistério da Reforma Agrária, do Incra, do Brasil como
um todo? Porque eu coloco está diminuindo essa es
trutura. Aí vêm o pacto federativo, a descentralização
para os Estados, para os Municípios. Eu conheço
bem todos os Estados da Região Norte, os nove Esta
dos da Região Norte, da Amazônia e conheço a sua
estrutura um pouco com relação o órgão de terra, o
instituto de terra, se cada um desses tem. E até digo
aqui que, desses órgãos, no meu entender, quem tra
balhou muito bem ao longo desses vinte anos, por
uma época apenas, e hoje ele existe, foi o (ininteligí
vel) de terras do Amazonas, há coisa de dez, quinze
anos atrás. Eu vejo com bastante preocupação essa
descentralização. Eventualmente, hoje pode funcio
nar muito bem no Estado, onde tem um governo sé
rio, onde tem uma estrutura organizacional que fun
cione e, por um outro lado, talvez da maioria dos de-

--!!lais possa não funcionar. É... com relação o percentu
al, por exemplo, de áreas que foram discriminadas. Eu
entendo que, se não tiver o que aconteceu através de
legislação, através de decreto, aqueles procedimentos
discriminatórios que o Incra realizou, eu pergunto: tá
sendo feito de que forma hoje, ou seja, nesses últimos
dois, três anos? Porque, no meu entendimento, no
meu acompanhamento, pelo menos nessa região do
Acre, do Amazonas, de Roraima... Roraima não é o
caso, Rondônia também não é o caso porque a maio
ria, na realidade, ali não se teve problemas com rela
ção desapropriações, porque a maioria das terras já
foram consideradas como públicas. Mas, do Acre,
Amazonas e Pará, como que está sendo feito? É...
com relação... É... esteve aqui, há poucos dias, o jor
nalista e também agrimensor, que é professor, lá do
Pará, de Direito Agrário, Or. Paraguassú, e agora eu vi
com bastante... Até me fica uma dúvida, Or. Sebastião,
com relação à dominialidade das terras públicas fede
Jais._que .está--8endo_estudado._Me_parece_que. o_Dr~
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Marcelo também reafirmou essa condição com rela
ção ao decreto que estabeleceria as faixas das BRs,
não é, estou esquecendo aqui as faixas de fronteira,
dos 150 quilômetros. Como que fica? Realmente, são
terras públicas para as Federações. E uma outra con
dição: o Acre, a qual represento, nós temos ali, basica-

-mente, ficamos na faixa dos 150 quilômetros. No en- "
tanto, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal
há coisa de poucos anos, mudou, vamos dizer assim,
o limite do Estado, portanto, implementando uma área
maior, ficando fora da faixa de fronteira. Eu pergunto: o
repasse da União para com terras públicas que o Esta
do possa vir a gerir e mesmo as áreas públicas, dentro
da faixa"ãfffronteira, que possa fazer essa permuta.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Deputado, o senhor já vai com dez minutos. Como o
senhor é da bancada do Acre, eu também sou acrea
no, então, (risos) então eu fiz essa concessão, mas...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Para
concluir, nobre Presidente. Com relação à legislação
toda, Dr. Sebastião, o Dr. Eduardo Freire mostrou, por
exemplo, lá na Gleba Nhandu, lá no Guarantã do Nor
te, daquela região do Cachimbo, um imóvel de 7.500
hectares, que, aparentemente, ali pela figura, talvez
esteja 3 mil hectares lá com áreas já devidamente tra
balhadas, e tá se, tá trabalhando na, na, nessa regu
larização, não é? Qual está sendo o procedimento
para a regularização desses imóveis que estão sendo
ocupados, que estão sendo ocupados hoje ou, né,
que vêm sendo trabalhados de forma, e eu acredito,
de forma pacífica, não é, que têm as suas limitações,
que existia um processo demarcatório que era judicial
ou mesmo amigável? Como está sendo feito esse
procedimento em função da legislação hoje? E, com
relação, o cadastro... Me permita, mais um instante,
nobre Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Um, um minuto, Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Com
relação ao índice, que, hoje, então, cadastral, o Incra
tem 50% do território nacional, eu até imaginei que ti·
vesse um, a situação fosse inversa, porque tem mui
tos imóveis na realidade, e, talvez, até a maioria acre
dito que, ainda hoje, pela estrutura que o Incra não
conseguiu atingir, um percentual muito pequeno, e
tem muitos que têm, na realidade, 2, 3 mil, a ocupa·
ção, e ele, muitas vezes, foi lá no órgão cadastral e
disse que teria 10 mil e 15 mil, e assim o foi feito em
épocas atrás, hoje eu sei que não é feito., Simples
mente, com as informações do proprietário, o Incra,
através do setor cadastral, fazia o devido registro, ora,

e ele pagaria esses impostos em função desse quan
titativo que, na realidade, foi declarado, não é? Por
um outro lado, os documentos cartoriais, escrituras e
registros, eu vejo que-aí é que está o grande proble
ma, não é, todos, basicamente, já esses que (ininteU
gível) antecederam, me colocaram essa situaçãor
que é o foco nosso maior talvez, com relação às tran·
sações imobiliárias. Deixou de aparecer também no
layout que foi demonstrado com relação à gleba que é
da União, é do Incra, lá no Estado do Acre, não está
mostrando, e, mesmo assim, num outro Município,
um suposto proprietário fez, eventualmente, o regis
tro esses dias, uma área de 450 mil hectares. Mãs
existe uma gleba que é, basicamente, de 1 milhão
hectares, que foram arrecadados numa ação "nulató
ria", que foi procedida pelo Incra em 77, da gleba
Chandless exatamente, não é? Portanto, vamos en- "
cerrar agradecendo. As perguntas, às vezes, não fo
ram duas ou três para cada um, não é? Muito obriga
do.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Com a palavra o último Deputado inscrito, Deputado
Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, gostaria de parabenizar a todos os expo
sitores, especialmente aos autores, em especial o
Relator, por ter trazido aqui pessoas pra discutir uma
das mais delicadas questões, que é mãe da maioria
de todos os problemas tanto da região Norte, em boa
parte do Brasil, que são as seqüelas da falta de reco
nhecimento legal, pelo Estado, das suas próprias ter
ras. E eu gostaria, de início, colocar uma pequena
correção com relação ao Incra. Dizer que o Incra é in
competente é bastante duro. Eu diria que o Incra não
tem é estrutura financeira pra acompanhar a deman
da que ele tem de cinco séculos. Porque nunca, salvo
exceções muito remotas na história do País, se procu
rou dar à reforma agrária uma prioridade de ação de
Estado, mas sim uma retórica de ação de governo.
Portanto, se nós tivéssemos estrutura... O Incra, eu
comparo ele com uma grande biblioteca de idéias,
mas ele não tem braços e nem estrutura financeira
pra executar. Eu voltaria pegando a frase mais impor
tante que o Dr. Freire colocou. Ele resumiu bem, eu
não vou ser muito repetitivo, não é um quadro de total
controle dessas áreas. Esta é a situação que a CPI,
como foco principal, deve atuar, mas com muito cui
dado também, porque no relatório da CPRM, do GT
do Pará, que englobou várias instituições, implantado
por um decreto de 95 e apresentado em 97, se fez vá
rias sugestões para realização de medidas para re-
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solver as questões, especialmente no Pará, e poucas
foram implantadas. E uma delas foi gritante aqui, que
é a transposição das terras da União para, de volta
pro Estado do Pará. E aí eu vou fazer, sendo uma
pessoa bastante amiga e que tem elogiado o trabalho
do Incra, eu vou fazer u\Tla crítica dura hoje, com rela
ção ao órgão, e até pra não me perder, depois eu es
crevi uma frasezinha da seguinte forma: o Ministério
de Desenvolvimento Agrário não pode se transformar
numa janela de bate-papo com o MST. Então, veja,
eu vou fazer a primeira pergunta em cima disso ao Dr.
Sebastião. O senhor colocou que é obrigado o Incra
receber um cadastro. Um cadastro, ele... Pressu
põe-se que a pessoa, de boa-fé, ele tenha trabalhos,
ele tenha ocupação, ele tenha vínculos econômicos
da sua vida com a propriedade e com o meio ambien
te que ele vive. Do momento que um funcionário pú
blico, duma, dum "canetaço" só, cancela todas as ex
pectativas de direito e que espera que a Justiça pro
mova o reconhecimento do direito fundiário daquele
cidadão, não correria o risco - e essa é a pergunta ini
ciai que eu faço ao Dr. Sebastião - do Ministro, no fu
turo, obrigar a União a pagar lucros cessantes a mi
lhares e milhares de agricultores que, por um ato que
se tornou público, fez com que o próprio espaço de
ocupação dele, que poderia servir de barganha ou de
instrumento pra ele acessar ao crédito, pra ele aces
sar negociações, tenha inibido o seu desenvolvimen
to econômico, ou seja, não é meio duro um órgão que
é obrigado a receber um cadastro, numa "canetada"
cancelar todos e, depois que a Justiça repor alguns,
quem paga o prejuízo daquele cidadão que teve, por
um tempo, o seu direito, embora tá na frase aqui, di
zendo que o Incra não, não é um quadro de total con
trole dessas áreas, então, eu acho que foi uma medi
da que poderá levar a União a uma situação constran
gedora de pagar dinheiro para indenizar essas pesso
as no futuro. A mesma medida foi feita com relação ao
Projeto Lumiar. O Incra vai investigar várias coopera
tivas, e todo mundo que mexe com agricultura sabe
que o mês de maio pro mês de junho é um mês que tá
se colhendo em alguns Estados, está-se plantando
noutros Estados, e é o momento nobre da agricultura
familiar é esse período que vai de abril até o início do
verão. No momento que você castra todas essas 400
mil famílias, dá assistência técnica por trinta dias,
para investigar uma dúzia. de cooperativas, também
esses assentados poderão ir ao sistema judiciário
alegar que não poderão mais pagar as suas contas,
porque tiveram a sua assistência técnica retirada e aí
"tribunalizar" uma situação que deveria ser feita pelo
Ministério eúblico. _Se é a cooperatiy-B. não sei das

quantas, cuide da cooperativa. Segunda pergunta
que eu faço ao Dr. Sebastião, mais direta: quantos
procuradores o Incra tem, tá, e, ao longo desses cinco
anos, por problemas de investigação, quantos procu
radores foram demitidos a bem público? Correndo
com o tempo, o Deputado Confúcio Moura colocou
com muita propriedade, e eu pedi uma Constituição e
anotei o caput do art. 188: (IA distinção de terras pú
blicas e devolutas será compartilhada com a política
agrícola e com o plano nacional de reforma agrária".
Do momento que a União, pra arrecadar o que é seu,
numa área que ela não conhece, -há 500 anos, ela
não faz o reconhecimento privado _ pergunto eu ao
Dr. Sebastião _, não estaria incorrendo no ilícito, com
base no art. 188, que pede pra reconhecer o que exis
te sobre posse, sobre ocupação quaisquer, mas tem
que reconhecer, pra depois arrecadar? Tomando o
mapa do Pará, eu levantei e fui olhar, como base, eu
não vi, no mapa do Pará, nada que coloque a Jari,
não existe nenhum, nenhuma inscrição gráfica na
margem direita do rio Jari. E, na área de alvo da últi
ma palestra aqui do jornalista Policarpo Júnior, onde
é essa parte central branca, no Estado do Pará, com
a pequena reserva do Curuá, em verde, às margens,
às duas margens do Iriri, eu também não vi nenhum
ponto sequer de citação, de ocupação, de quaisquer
tipos de títulos ou solicitações de títulos. E aí eu faço
a outra pergunta, pra aproveitar os conhecimentos do
Dr. Sebastião: não seria momento do Incra utilizar-se
da sua tecnologia de geoprocessamento e começar a
fazer um mapa de reconhecimento de ocupações fun
diárias inicial? Porque nós não, sequer temos o mapa
de ocupação! Porque, à luz do orçamento do Incra, o
mapa de titulação vai levar, talvez, aí mais uns 120
anos, talvez, a continuar com o que tá no orçamento
para titular terras na reforma agrária, ou seja, nos
quatrocentos e poucos milhões de hectares. Se for
mos pra área externa, isso aí vai demandar muito
mais. Segunda pergunta, quinta pergunta: a lei diz
que, quando o Incra assenta pessoas e lá é estendi
da, circunscrita a essas terras dada, de fé pública,
pelo Incra a assentados e se cria uma área indígena,
o (ncra tem a obrigação, de imediato, de reassentar
esses colonos ou esses agricultores. Isto não vem
acontecendo. Na área do Baú(?), existe prograda
ção(?) do latifúndio indígena muito recente, inclusive
nesse mapa tem uma mais recente ainda. A medida
de cancelar as áreas acima de 10 mil hectares, do Mi
nistro, ou de 2 mil e 500, atingiu também as preten
sões de progradação(?) dos latifúndio indígenas que
estão acontecendo_ também na Amazônia? (Eausa..)
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Hoje, existe muitas ações do Incra sobre tomadas
macro de ações políticas, mas eu queria uma na área
específica. No Estado do Pará, quantas ações o Incra
promoveu pleiteando a nulidade de títulos? Mas...
Outra pergunta: nas arrecadações, nas arrecadações
administrativa, quando há menção de existência de
domínio particular num polígono arrecadado, é corre
to afirmar que a determinação legal é que se faça a
ação discriminatória? E, no mesmo rol desta pergun
ta, quantas ações discriminatórias foram realizadas
no Pará? Evidentemente que se o senhor não tiver as
perguntas, nós poderíamos, as respostas, nós pode
ríamos recebê-Ias por escrito. E, pra finalizar, Sr. Pre
sidente, o modelo Nhandu, que está bem marcado
naquela foto de multicanais do Landsat ali no norte de
Mato Grosso. Eu conheço o trabalho didático do
Incra, é fabuloso, porque ele pode servir até como
mecanismo individual de fiscalização do uso da terra,
do avanço sobre reservas legais, né, até de coloração
do rio em casos de áreas que sejam destinadas pra
agricultura e possam tá sendo trabalhadas para ga
rimpagem. Na visão do Dr. Freire, a pergunta vai pra
ele: o modelo Nhandu, do norte do Mato Grosso, pre
cisaria de quanto de recursos, e aí pegando o Depu
tado Barros na pergunta dele, e de quanto de pesso
al? E, pra finalizar, teria mais pergunta, mas eu vou,
eu vou... cada vez mais, o Incra moderniza com idéias
brilhantes - e a ge~te tem visto os resultados -, mo
derniza o processo de desenvolvimento agrário e tor
na mais claro a ação da política fundiária do País,
quer' dizer, essa bandeira ninguém pode tirar do
Inera, pode dizer que ele não tem ação em todo o
Estado, pode dizer que ele tá sem recurso, mas, a
cada ano, por exemplo, os dados mostrados pelo Dr.
Marcelo Afonso Silva... Quem quiser entra na Internet
e tem esses dados, pode acompanhar todos os pro
cessos. Então, há uma forte transparência no Incra
que pode permitir à sociedade compartilhar o seu tra
balho, mas o que nós, nós entendemos é que, a cada
dia, o Ministério e o Incra ganham dimensões maio
res, mas atomizam a sua estrutura. E aí nos preocupa
exatamente isso. Pra se fazer uma demarcação topo
gráfica é praticamente uma, uma operação de cesari
ana por computador, é uma coisa muito difícil o recur·
so, a demanda, a equipe, o deslocamento, a inclusão
do processo e, finalmente, a integração. Tanto é difícil
que ele reconheceu que, no sul do Pará, tem vários
assentamentos criados... Ora, pra um assentamento
ser criado, ele tem que ter as coordenadas do polígo
no. Mas ele sequer tá integrado no mapa referencial
de todas as áreas, que é uma coi"·a só pra se digitar

. as coordenadas e o sistema Microstation colocaria ra-

pidamente no visual. Portanto, são essas as pergun
tas. Acho que a grande contribuição aqui que eu vou
me concentrar, nesta área, desse aprendizado que ti
vemos hoje, é a questão do cadastro nacional de imó
veis rural. A idéia é fabulosa. A CPf teria que ser par
ceira pra fazer isso, porque o Incra não pode entrar
nos alfarrábios de um cartório e pedir pra ele vim até a
instituição trazer as suas escrituras. O Ibama, por sua
vez, mantém-se enclausurado das suas reservas,
das suas rencas(?), de todas as suas arrecadações,
nos seus dados. Há até casos interessante do Ama
pá, em que um assentamento extrativista sobre
põe-se à reserva extrativista do Cajari. Os dados do
Incra são corretos. Agora, os da..., os dado do fbama
estão errados. Então, veja bem a dificuldade de se in
tegralizar. E vamos, pra concluir, mais, mais fundo: o
processo arrecadatório de áreas indígenas é todo o
enclave de informações do Estado, só tem um lugar
que eles estão todos, no instituto socioambiental, e
custa 35 reais o mapa. Então, era isso que eu tinha a
falar, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Como as perguntas foram feitas em bloco, em bloco
de cinco, acho que os convidados também poderiam
responder em bloco. Não sei. Quem gostaria de co
meçar?

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Vou tentar sin
tetizar as respostas. Com relação à questão colocada
pelo eminente Deputado Renildo Leal, sobre a ques
tão das fraudes e falsificações, eu devo dizer o se
guinte: nós tamos diante da hipótese de dois, dois
atos ilícitos, um ilícito civil, que deve, importa na exi
gência de reparação do dano, que se configura na hi
pótese aqui de reversão das terras ao patrimônio pú
blico, e teríamos a hipótese de ilícito penal, que seria
ensejadora das aplica..., da aplicação das sanções
penais correspondentes. A primeira preocupação que
o Incra tem é de reverter as terras do seu patrimônio.
Essa é a preocupação primeira. Quem as detém re
gularmente, a gente quer que retorne ao patrimônio
da União. A segunda, que é a questão do ilícito penal,
a gente não se descuida disso. E já fizemos, continua
mos fazendo a representação ao Ministério Público
Federal é quem detém o monopólio dessa ação. Não
temos os dados é..., é..., de que, em que estações
nós atuamos, demos, nos comprometemos até em
concluir esse levantamento pra remeter pra Comis
são. Mas eu quero dizer que há todo um processo
agora ordenado de trabalho com relação a isso. Pri
meiro, se inicia com as, com o levantamento cadas
trai, que tá sendo feito, a operação cadastral que tá
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sendo realizada, a partir do cancelamento dos regis
tros cadastrais. temos um prazo de todo um cronogra
ma de prazo para que os proprietários apresentem
é...• só esses dados e informações de interesse. inte
resse a respeito desses títulos, e. na medida que, ao
final. os proprietários não comprovarem serem deten
tores de títulos regulares e legítimos, nós vamos ado
tar as medidas judiciais no âmbito civil, no sentido de
recuperá-Ias ao patrimônio público e as penais medi
ante representação ao órgão do Ministério, ao órgão
competente, que é o Ministério Público Federal. Na
questão levantada pelo Deputado Confúcio Moura.
relativamente à ocupação de terra da União e o seu
conseqüente reconhecimento, eu devo dizer que a
ocupação de boa-fé é uma das hipóteses. de...• exigi
da. É acompanhada da efetiva exploração deste imó- .
vel. no limite, os parâmetros que são fixados em nor
ma, em lei e em norma interna é fixada pelo Incra. E a.
e a priorização aqui, ela é voltada para os pequenos
agricultores familiares. Os grandes. eles estão fora do
alcance dessa (inintelig{ve~, salvo em hipótese ex
cepcional. que se analisará c.aso a caso, o que não
está ocorrendo no momento. Isso é ponto. O Deputa
do Sérgio Barros fez uma série de indagações inteli
gentes pelo fato dele ter atuado no Incra, ele conhece
bem essa máquina e os seus problemas e faz aqui...
Tem que tentar sintetizar algumas situações. E vou
tentar generalizar a pergunta. mas tentando colocar
os pontos fundamentais que o senhor nos ofereceu.
Deputado. Deixa eu ver aqui. Ó, questão... Eu queria
deixar bem claro o seguinte: a atuação do Incra hoje
ela tá "distrita", do ponto de vista fundiário, do ponto
de vista fundiário, não do ponto de vista da interven
ção estatal. da desapropriação, ela tá "distrita" à faixa
de fronteira de 1S0 quilômetros, tá certo? E ali ele
pode realizar as discriminatórias administrativas, as
judiciais, incorporar ao patrimônio público os rema
nescentes, as terras devolutas apuradas. promover a
regularização das ocupações. das legitimações. pro
mover as ratificações dos títulos naquela faixa. Na fai
xa do Decreto-Lei 1164, ainda remanesce, como eu
falei hoje, terras públicas federais, registradas no do
mínio, incorporadas ao patrimônio da União, em que
a atuação ali, ela é voltada para a regularização das
ocupações ali incidentes, seja em forma de regulari
zação de ocupação ou legitimação de posse, seja em
forma de destinação do que'remanescervago pras di
versas finalidades: o programa de reforma agrária ou
área ambiental ou outra finalidade pública. Não se co
gita nessas terras de destinar grandes áreas para ex
ploração agrícola ou pecuária. É uma discussão ain
da.que..se trava_dentro da_Casa,_pra_v..er_quaL.seria a

forma de fazer essa destinação. Bom, com relação às
terras de domínio privado que se encontravam nes
sas áreas... E aí eu queria esclarecer que nós passa
mos um longo período. que foi até 1985. trabalhando
efetivamente com esse tipo de atividade. E nós reali
zamos essa atividade tanto nas discriminatórias, no
bojo da discriminatória. como fora do bojo das discri
minatórias. O que que se faz. o que que. qual a ativi
dade que se realiza com relação aos títulos de domí
nio? A primeira preocupação é o seguinte: é verificar
se esses títulos. eles têm origem regular e legítima à
luz da legislação federal ou estadual vigente na épo
ca da sua concessão. Se ele tem uma cadeia regular;
quer dizer, ininterrupta e válida. quer dizer. da origem
até o último detentor, se ele está corretamente materi
alizado no solo, quer dizer. mediante os serviços car
tográficos que se fizeram necessário para delimitar.
pra ver se ele se conforma com a concessão originá
ria. se não há sobreposição, não é. inclusive sobre
outros títulos ou terra indígena ou outras terras públi
cas. Se o proprietário desse título, ele satisfizer es
ses. esses requisitos, obviamente que nós reconhe
ceríamos esses títulos, o que não aconteceu na maio
ria das discriminatórias realizadas no Estado, na re
gião amazônica e sobretudo no Acre. até porque, no
Acre, Deputado, o senhor sabe bem disso, ela, o
Acre. ele se diferencia das demais unidades da Fede
ração. do ponto de vista da origem da propriedade
territorial brasileira. Ela é diferente das outras re
giões. Lá há concessões feitas pelo Estado do Ama
zonas. concessões feitas pelo Governo da Bolívia.
Alguns desses conseguimos. inclusive não consegui
provar a origem, você sabe disso, que é o caso do se
ringal Chandless, e concessões feitas pelo Peru. Há o
Tratado de Petrópolis. que veio resolver esse assun
to. e nós trabalhamos por legislações diferentes no
Estado do Acre. inclusive o Decreto nº 10.1 OS. trouxe
um outro regime jurídico na época pro Estado do
Acre. E é sobre esse regime que também depois do
9760. de 46, que é o art. Sº. que a gente examinou
essa questão do Acre especificamente, tá certo, na
discriminatória ou fora dela. O que resultou foi o se
guinte: nem sempre é possível reconhecer os títulos
de propriedades existentes no Acre. Alguns deles, so
bretudo aqueles que se diziam originar da República
da Bolívia, tá conseguindo. conseguiu provar que
eles são falsos. Os do Peru. pouco se identificou título
do Peru, remanesceu do Amazonas, que eles estão
na seguinte situação: você sabe que os títulos do
Amazonas eram concedidos normalmente nas faixa,
na faixa dos rios, né, nas margens dos rios, em áreas

_bem_pequenas_ E.a.gente-sabe_por-Quê.-É-por.que...o
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Estado do Amazonas, naquele período aí, ele conce
dia, ele cobrava pesados tributos, né, na concessão
desses títulos. Então, o particular preferia adquirir
uma parte menor, e depois ele fazia a ampliação do
seringal, numa expansão maior. Veio uma legislação
mais tarde, que o foi o Decreto nº 9760, de 1946, ali
no seu art. 5º, ali na EIF(?} e pretendeu reconhecer
esse domínio privado e o domínio por ocupação. Por
muito tempo, a gente tentou fazer esse reconheci
mento. não se conseguiu até lograr êxito, até porque,
na maioria das vezes, a gente não conseguia provar
uma cadeia ininterrupta e válida dentro, dentro desse
período que mediava entre a concessão do título pelo
Estado do Amazonas, lá naquela região, né, do Pu
rus, né, de Boca do Acre, seja porque não se conse
guia delimitar bem a extensão desses, desses serin
gais. E a gente sabe o que que aconteceu. Ele rece
bia o trtuJo menor e fazia uma ampliação nas terras
públicas que ali incidiu. Essa é que é a dificuldade, in
clusive, de reconhecimento. E tanto mais hoje que a
gente tem um entendimento que você tem que ficar
adstrito ao limite constitucional da época. Você sabe
que houve um período que se pretendia aplicar essa
legislação, tentando dar uma interpretação de que
você podia reconhecer até o limite de seiscentas ve
zes o módulo de exploração indefinido, que aí você ia
pra 33 mil ou 66 mil hectares, conforme localização
do imóvel. E agora tem um entendimento o seguinte:
pode-se reconhecer? Sim. Atendido aqueles requisi
tos da lei, mas num limite constitucional vigente na
época, que era, no máximo, 10 mil hectares. E aí se
dificulta mais essa possibilidade de reconhecimento
de título no Estado do Acre. Quanto à regularização
de ocupações, é aquilo que eu acabei de colocar
aqui. Ainda existe, existe uma norma interna que o
Incra estabelece na questão de regulação de ocupa
ções. E que a gente, inclusive, privilegia os pequenos
ocupantes. Tem toda uma regra muito clara de que as
ocupações têm que atender requisitos de morada, de
exploração satisfatória, não mais naqueles limites
que a gente conhecia anteriormente de que explorou
uma parte, se multiplica por tantas vezes pra obter
uma área maior, a questão do respeito ao meio ambi
ente. Tudo isso aí está contido nessa norma interna
do Incra. Sobre normas discriminatórias, eu devo di
zer pro senhor que a gente só tem competência hoje,
só tem legitimidade pra promover discriminatória,
seja administrativa, seja judicial, em terras na faixa de
fronteira também. No entanto, no momento em que o
processo de fraude ou falsificação de títulos envolve
terras da União, incorporadas ao seu patrimônio,
mesmo que se situe em terra de jurisdição estadual, a

gente entende que tem legitimidade ativa pra questio
nar esse domínio, porque, afinal de contas, ele termi
na se sobr~pondo__a te(ras qu_e já tão matriculadas _em
nome da União. E aí é que eu tô esclarecendo isso
que ele disse anteriormente. Se são terras do Estado
e terra da União, nós atuamos em conjunto. Se são
terras só da União, nós atuamos isoladamente, tá cer
to? E se são terras do Estado, o Estado é que tem, vai
ter que ter a legitimidade pra promover essa ação.
Essa é uma questão processual, de legitimidade ativa
pra você poder se insurgir contra domínio de tercei
ros. O Incra não tem competência legislativa pra rei
vindicar terras que incidem em terras que pertencem
totalmente aos Estados, até porque assim você esta
ria inclusive afrontando o princípio de autonomia dos
Estados. Agora, se esse processo de falsificação, ele
incide em terra da União, ali aquelas matriculadas na
faixa do então Decreto-Lei nº 1.164 ou em faixa de
fronteira, aí a legitimidade ativa nossa é ampla, e a
gente atua. É a partir disso que eu tô colocando, des
se levantamento cadastrado que nós estamos fazen
do. Bom, quanto à questão colocada 'pelo Deputado
Antonio Feijão, eu também vou tentar sintetizar. Eu
não sei se o Eduardo talvez ficasse com a questão do
Lumiar. Lumiar eu vou explicar essa questão contra
tual pro final. A partir do cancelamento dos registros
cadastrais, ela... , ele..., ele se realizou a partir da
constatação, a partir da constatação de que havia in
consistência nos registros cadastrais existentes no
Incra. Isso decorreu, quando nós trabalhamos numa
faixa de 10 mil hectares acima, a partir dos processos
de fiscalização que o Incra instaurou no ano passado,
até esse período. Eu entendi, tá certo, e dei..., e fui eu
que deu suporte jurídico para que o Ministro pudesse
materializar essa vontade política dele, eu entendia o
seguinte: que a gente tem legitimidade, sim, pra can
celar esses registros, pelo exercrcio do poder de polí
cia que a gente exerce e porque a gente tinha proces
so fiscal instaurado, em que a gente, a gente permitiu
e até ampliou o princípio da ampla defesa. E os pro
prietários não se habilitaram, não, não apresentaram
os dados de informações de interesse, como até ago
ra o -índice é muito bab~o de apresentação. Agora,
nesse regime, depors,· depois de cancelados os regis
tros, ele..., o índice é relativamente baixo, de apre
sentação disso aí. O que que vai acontecer com isso?
Isso com certeza. Se-os proprietários não apresenta
rem esses títulos e essas informações de interesse, o
Incra vai fazer o levàntàmento, o Incra vai fazer o le
vantamento dos títulos de registros, vai fazer o traba
lho de georeferenciamento pra localizar esses títulos.
E, quando ele constatar que o título é irregular; vai



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 2 29739

aplicar a regra geral de decretação de nulidade dos tí
tulos. Isso não tem a menor dúvida que se fará isso.
Quantos procuradores têm no Incra? Duzentos e oi
tenta e seis. Quantos foram demitidos? Do meu co
nhecimento, um. Punido, vários. No Pará, por exem
plo, foi punido, foi demitido um no episódio da..., da
Peca(?), da questão do INSS L o senhor conhece.
Um procurador~ chamado Edmilson. Foram..., foi pu-

- nido-mais lJm com utna -suspensão de noventa dias:
E, com relação a outros fatos ocorridos no Pará, só
para eu lhe citar, por exemplo, no ano passado, nós
suspendemos doze procuradores por falta de..., por
falta de defesa, por defesa inconsistente (ininteligí
ve~, má defesa feita pela autarquia. Isso aí, se o se
nhor quiser, eu posso trazer o exemplo do Pará, que
fica mais próximo da sua região do que que se, das
providências que já adotou com relação aos procura
dores que foram desidiosos na defesa da autarquia. A
questão da aplicação do art. 188, se não seria o caso
de fazer o reconhecimento, pra depois fazer a arreca
dação. É, o sentido é inverso. O reconhecimento que
se faz é o reconhecimento da propriedade privada,
porque a discriminatória, ela tem afinalidade de sepa
rar as terras públicas da de domínio privado. Então,
como é que você faz isso? Você faz por exclusão.
Você primeiro examina cada título de propriedade de
per si, verifica se ele é regular, e o que remanesce
você apura e arrecada. As ocupações incidentes nes
sas terras públicas aqui acabadas, você poderá reco
nhecer a boa-fé, tá certo, e verificar se ele, se a sua
ocupação e a sua exploração se coaduna com os ob
jetivos do Estatuto da Terra e com as normas que o
Incra editou posteriormente. Se for o caso, se realiza
a concessão ou alienação ou a legitimação. Se não for,
a gente adota as medidas necessárias à reivindicação
dessas áreas, pra lhe dar uma outra destinação. Obvia
mente, se for de boa-fé as benfeitorias edificadas, se
indeniza, senão, não se indeniza. Com relação às ter
ras de domínio privado. Aquelas que foram constata
das que são regulares e legítimas, evidentemente
que se reconhece o domínio. Aquela que não se reco
nhecer, a gente propõe da mesma forma ou a discri
minatória judicial, individualmente com relação àque
le imóvel, com base no art. 19 da Lei nº 6.383, ou você
promove uma ação' declaratória de nulidade desses
títulos também, a exemplo do exemplo citado. As
ações discriminatórias realizadas no Pará, eu pediria
ao Dr. Marcelo que, quando oportuno, pudesse levan
tar. A Procuradoria dos Advogados Geral não conse
gue trabalhar com números. Eu não consigo controlar
isso aqui. Mas aí, mas existe uma diretoria que cuida
dissa._que-.é_a.Diretoria de_recursos -fundiários, Dr.

Marcelo cuida, e não tenho a menor dúvida que essas
informações eles têm com a maior facilidade. Com re-

""lação à questão da companhia do Jari, e a gente co
nhece bem a situação da companhia do Jari. Temos
informações, várias informações a respeito disso,
seja colhidos os estudos de terra do Amapá, em fun
ção até de discriminatórias que o instituto realizou lá,
seja cóm os ley.al1~~men10s por nós realizados. Sabe~
mos a (inintelig(ve~ porção que fica em Almeirim, a
porção que fica no Mazagão, sabemos da situação
dos títulos que são irregulares, está certo? Entende
mos que, não se situando na faixa de fronteira, a com
petência pra discutir esse domínio deve ser do Esta
do do Amapá. Assim eu penso, assim eu penso. É
evidente que, no trabalho de cadastramento que tá
sendo realizado, quer dizer, de levantamento da situ
ação cadastral e até de cancelamento, ela..., a com
panhia do Jari também foi atingida. Tenho certeza ab
soluta que ela também está com o seu cadastro can
celado. E seria..., seria o caso, e seria o caso de eles
apresentarem a documentação de interesse, e a gen
te fazer, dar o mesmo tratamento das demais proprie
dades. Com relação às questões da desintrusão em
terras indígenas, a gente reconhece que existe essa
possibilidade de sobreposição de terras públicas fe
derais arrecadadas em discriminatórias sobre terras
indígenas, como também sobre as terras das unida
des de conservação, não é? Isso acontece. Isso tudo
decorre talvez de uma..., de uma ausência, na época,
dessas arrecadações feitas, de uma melhor tecnolo
gia, tá certo, pra você poder caracterizar bem essas
áreas. Acredito que hoje, no mundo moderno, é pos
sível a gente identificar bem essas áreas e fazer as
retificações. E o princípio que se defende é o seguin
te: é que, nessa circunstância, predomina o interesse
das comunidades indígenas em relação..., em rela
ção aos demais, e aqueles ocupantes de terras que ti
verem..., estiverem incidentes sobre essas áreas, por
permissão do Incra, a gente promove a desintrusão,
como tem feito, aliás, existe até convênio com a Funai
nesse sentido. Em linhas gerais, eram esses esclare
cimentos que eu queria prestar. E imagino que possa
ter alcançado os objetivos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, me permita só fazer uma observação e
solicitar ao Dr. Sebastião, é com relação às terras pú
blicas na faixa das BRs, tá certo? Fica com a União ou
fica com os Estados? Qual a situação hoje?

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Bom, a situa
ção hoje é a seguinte: as que estão matriculadas em
name__da__União ficam. com_a_União._Estão_ com a
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União e ficarão com a União, assim estabelece o de
creto que revogou o 1164. No entanto, há uma previ
são legal no próprio decreto que elas poderão ser
destinadas aos Estados, para implantarem programa,
projeto de reforma agrária. Bom, significa dizer o se
guinte: se o Estado do Pará, por exemplo, desejar im
plantar projeto de reforma agrária nessas terras da
União, ele discute com a gente a elaboração desse
projeto, a sua implantação, e nós transferimos, por
força dessa legislação, ao seu domínio.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Então,
estou entendendo que foram caracterizadas todas
elas, nas suas extensões das BRs, como já matricula
das em nome da União.

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Exatamente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Então,
não existe na realidade essa divisão.

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - To
das...

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Todas.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - ...na
faixa são caracterizadas como domínio da União.

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Na faixa do
1164, todas matriculadas, todas matriculadas tão ca
racterizadas e identificadas.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Tudo
bem.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Só
pela ordem. Como eu não..., não tenho a vivência do
Deputado Sérgio Barros, que conhece bem o siste
ma, eu queria haurir mais um pouco aí do saber do Dr.
Sebastião Azevedo, com a seguinte pergunta de lei
go: todo processo de indenização de terras públicas
para fins de reforma agrária, ele é obrigado a passar
pelo crivo de um procurador, ou seja, ele só poderá ir
pra ser pago, seja como TOA, de emissão ou (ininteli
gíve~, se passar pelo crivo de um procurador da insti
tuição?

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Não, absoluta
mente. A gente não tem como atribuição profissional
elaborar laudos, dar parecer sobre laudo. Não temos.
A recomendação que se faz aos procuradores é que,
à vista das planilhas, antes de ajuizar ações expropri
atórias, à vista dos laudos existentes e das planilhas,
dados, bancos de dados e as planilhas referenciais
de preço, que ele verifique se está dentro daquele pa
râmetro, porque pode ocorrer equívocos, erros, omis
sões, tá certo? E por que que se... , que se recomenda
isso? E não se quer que o procurador elabore parecer

sobre essa matéria. Se ele verificar que está dentro
dos parâmetros, ele ajuíza ação e prossegue. Se ele
verificar que há uma divergência, ele faz, suscita uma
dúvida e consulta a área técnica sobre esse assunto.
Essa é que é a orientação. Por que que se recomen
da isso? Se recomenda porque, a partir do momento
que se ajuíza ação expropriatória, quando todo o pro
cesso passa a ser o procurador, aí a administração se
afasta, salvo na hipótese de prestar algum esclareci
mento da peça judicial. E tem mais: há possibilidade
de se realizar uma audiência de conciliação, no senti
do de extinguir ali a demanda, concordando (ininteli
gível) o proprietário com o preço. Então, é um... o pro
curador precisa ter convicção que aquele preço com
que ele está, tá certo, ali pactuando no momento da
quela audiência de conciliação se constitui um preço
justo. Por mais que a gente confie na diretoria técnica
que cuida desse assunto, a gente pode imaginar que
todos nós podemos cometer equívocos. Esta é ape
nas uma cautela.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renildo Leal) 
Vamos ouvir agora o Or. Marcelo, aliás, Marcelo, aqui,
pra dar resposta. Eu sei que o conhecimento dos pa
lestrantes são... , são muito grandes, mas, se pudesse
ser prático, mais direto nas respostas, por causa do
tempo... Agradeço.

O SR. MARCELO AFONSO SILVA - Bom,
atendendo aqui, inicialmente, aqui, o que coloca o
Deputado Renildo Leal, a questão do zoneamento
ecológico/econômico e a municipalização para as
ações de reforma agrária, de ações fundiárias como
um todo. O zoneamento ecológico/econômico, ele
tem, da nossa parte, toda uma simpatia. Mas ele, ele
deve ser iniciado, aí, por uma propositura do próprio
Estado, que tem aí a sua necessidade. O que nós te
mos acompanhado em Tocantins e Rondônia, que fi
zeram um trabalho, e que tende agora demais Esta
dos adotarem, mormente da Amazônia Legal. E eu
acho que, a partir desse zoneamento, é que poderá
se discutir aí uma política pública de ocupação des
sas terras, que tá se pretendendo aí retornar aos
Estados. Retornar por retornar não tem sentido. E, a
exemplo disso, eu já adianto aqui, atendendo até à
sua recomendação aqui de tempo, emendar aqui na
questão do porquê se desapropriar no Pará se existe
tanta terra pública. Naquele... Acho que ficaria mais
tempo ali pra ligar ali' o computador. Nesse mapa,
esse aqui, do meio, onde estão esses pontos em ver
melho, que seriam os pontos de intervenção, ou da
criação das (ininteligível) de assentamento, eles
guardam uma superposição muito estreita com o que
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seria a faixas estabelecidas pelo Decreto 1164, à ex
ceção do seguinte: o 1164, ele se referia a estradas, a
rodovias federais existentes, em construção e proje
tadaS. O Governo arrecadou terras que..., que esta
vam às margens de rodovias projetadas e que, salvo
engano, ainda permanecem projetadas até hoje. E
essa região, Deputadol é uma região em que o gran
de problema em se definir áreas pra assentamento é
acesso e mercado. O Nordeste, eu posso dizer que
seria a questão d~ água; o Sul seria questão mais de
áreas pra mecanização; mas, no Norte, em geral, o
que afeta a decisão de intervir ou não, ou a criação ou
não de um projeto de assentamento é acesso e mer
cado. Água tem sempre em abundância, e as terras
são medianamente férteis. A desapropriaçã9 ocorreu
- e aí eu volto pra esse mapa daqui da esquerda - em
função do seguinte. Essa áre'a que tá aqui em azul é
da atuação da Superintendência Especial do Sul do
Pará, com sede em Marabá. N~ssa região, o que tá
aqui em verde são áreas constituídas como reserva
indígena ou afetadas com a questão florestal, Reser
va Florestal de Gorotide(?), por exemplo. Nessa faixa
aqui, ao sul, é onde estão os maiores derrames, va
mos dizer assim, de títulos expedidos pelo Estado do
Pará na década de 60, por aí, e que vieram dar supor
te à instalação dos grandes projetos, dos grandes
grupos econômicos. Supergasbrás, Volkswagen,
Bradesco, na época, se ap~rtaram nessa região, sob
o manto dos Utulos expedidos pelo Estado em terras
praticamente sem ação do homem e nada. Eram áre
as em mata, e esses tftulos é que possibilitou, aí, pos
sibilitaram a essas empresas contraírem seus em
préstimos ar junto aí à Sudam. Essa região, portanto,
ela, ela tem pouco, pouco percentual de terra pública,
e uma região de permanente conflito social. Então, os
dados aqui demonstram o seguinte: no restante do
Estado do Pará, o que está aqui em rosa e o que está
em amarelo, na realidade, é o que seria da atuação
decorrente do 1164, à exceção da faixa da Transa
mazônica. No que se refere a dados mais estatísticos,
separa-se, então, o Estado do Pará em duas superin
tendências: a de Belém e a de Marabá. A de Belém,
na realidade, incorporou ao processo de reforma
agrária, via desapropriação, no exercício de 99, um
único imóvel. Então, não foi, necessariamente, um
estímulo dado à desapropriação, em detrimento à
ocupação de terras públicas. Já em Marabá, já foram
38 imóveis incorporados, porque as terras públicas
existentes na região de Marabá foram, em grande
parte, arrecadadas em rodovias projetadas e que, até
hoje, permanecem na condição de projeto e, portan
to,_.s.em A menor.possibilidade...de_acesso.As_poucas

intervenções que nós fizemos em terras públicas fe
derais, em detrimento à desapropriação em regiões
de difícil acesso, têm-se revelado hoje uma grande
dor de cabeça, porque nós não conseguimos estabe
lecer uma infra-estrutura mínima compatível com a fi
xação dessas pessoas nesses projetos criados. No
que se refere à exposição do Deputado Confúcio
Moura, eu adiantei aqui, na questão do incentivo fis
cal, que ele colocou aqui, e eu adiantei algum pouco,
que seria acobertar por títulos expedidos pelo Estado.
Esses Utulos tinham, pela Constituição da época, o
padrão de 4.356 hectares, mas eram adquiridos indis
tintamente, resultando em propriedades, de uma úni
ca empresa, de 150 mil, 250 mil hectares, constituído
pelo remembramento desses títulos que foram adqui
ridos individualmente, com umafacilidade muito gran
de. A questão da boa-fé e má-fe na ocupação de terra
pública, esse... A boa-fé e a má-fé é muito fácil de ser
distinguida em campo. Mas não tenham a menor dú
vida que é muito fácil de se distinguida. O Dr. Sebas
tião acho que fez uma menção muito oportuna nes
se..., nesse..., nesse caso, porque ele fala que isso aí
se aplica a pequenos e médios ocupantes. Os gran
des, de certa forma, não tem-se buscado aí dar uma
atenção um tanto mais específica, porque tem algu
mas coisas que são até interessantes. Se nós titula
mos, ou era esse, era o mote da época, a titulação
de terras, logo em seguida nós estaríamos desapro
priando essas mesmas terras, pra incorporar ao pro
cesso de reforma agrária. E se comparativamente aí
aos recursos que o sujeito teria que dispor pra legali
zar suas terras e o que ele receberia num processo
de desapropriação, era u"ma coisa gritante. Quer di
zer, seria até tentador para pessoas que tenham a
índole de má-fé permanecer nessa indústria de ocu
par terras, se verem legalizados e depois serem de
sapropriados pelo Governo. Então, daí uma certa
cautela em relação à alienação, à legalização de ter
ras de ocupação maior, embora estabelecidas ainda
dentro do limite constitucional de 2.500 hectares.
Mas isso se resolve através da definição do zonea
mento ecológico/econômico, que pode definir aí in
clusive espaço pra esse tipo de dimensão, de tipo
exploração. O Deputado Sérgio Barros fala sobre a
discriminação hoje como se processa. Na realidade,
hoje nós tamos discriminando, continuamos discri
minando, mas sem aquela, aquele manto do, do, do
processo de construir uma Comissão Especial,
aquela forma, aqueles passos todos legais e tudo.
Discriminar o que é? É separar o que é o público do
particular. Isso, a princípio, é um processo perma
nente e que .dispensa,_de... certa fOlma,-1o.da_aqueJa
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formalidade legal que se estabelecia à época. Os
equipamentos hoje tornam esse processo mais pre
ciso. A demonstração feita pelo Dr. Eduardo aqui dá
um pequeno..., uma pequena demonstração disso.
Tudo isso aí não é problema. O problema tá onde? É
quando se parte então pra estabelecer cadeia domi
nial, da onde é que esse imóvel foi destacado. E
você vai em cartório, sai de um livro, entra no outro e
não consegue estabelecer uma cadeia confiável,
uma coisa que demonstre, realmente, aí a tranqüili
dade de que você tá diante de uma propriedade ou tá
de uma simulação de uma propriedade. O Deputado
Antonio Feijão fala sobre a assistência técnica, a
suspensão à janela com o MST, às cooperativas e
tudo mais. Os recursos para o plantio de lavouras
anuais, eles, necessariamente, não passam pelas
cooperativas. São créditos individuais ou podem ser
até em grupo, mas, necessariamente, não se finan
ciam cooperativas para o plantio de lavouras, mas
sim integrantes dessas cooperativas e tudo mais.
Esse crédito, a princípio, ele não tá suspenso.
Então, não há o que se discutir aí em expectativa de
perda de período agrícola, essa coisa toda, em fun
ção disso. O que tá se investigando aí são as coope
rativas que recebem recursos para um processo de
dotação de infra-estrutura nos projetos de assenta
mento, verticalização de produção e tudo. Ora, se
tira o leite, em vez de vender no latão, faz o queijo ali,
coisa nesse sentido. Então, são cooperativas - e
não são todas, algumas delas - que já estão e já es
tavam num processo de suspeição e que agora pas
sam por um processo de, de investigação mesmo. A
assistência técnica é um processo que chama à
questão do Lumiar, por uma discussão mais ampla.
O Lumiar, na sua concepção, seria um excelente
programa, mas hoje, na prática, ele tá se revelando

·com uma série de distorções e disfunções aos seus
objetivos. O que que se pretende é tratar a assistên
cia técnica em um processo mais amplo, e não ficar,
necessariamente, restrito somente ao programa do
Lumiar. Posso dizer que a nossa demanda, em ter
mos de assistência técnica, nos projetos de assenta
mento, passam de 80%. Então, não vai ser o Lumiar,
nesse caso aí, que vai resolver. E, nesse..., e nesse
aspecto tá se já se discutindo alternativas mais práti
cas, mais eficientes e mais descentralizadas, que
possam, em curto prazo, trazer assistência técnica
efetiva a todos os projetos de assentamento existen
tes. Quanto ao mapa do Pará não, não ter a localiza-
ção do projeto..., do projeto Jari, essa , esse mapa
se revela tão-somente em situações Por exemplo,
o que tá aqui muitas vezes em rosa hoje pode já ser

uma propriedade, mas onde iniciou-se ar o processo
de discriminação e arrecadação e incorporação ao
patrimônio da União. Os grandes projetos não estão
aí lançados. A preocupação nesse tipo de informa
ção é pra não sobrecarregar demais o mapa com in
formações. Ele passa a ficar até um tanto complica
dor pra quem vai, vai, vamos dizer assim, apreciá-lo.
O que podemos, sem sombra de dúvidas, é plotar to
dos num único mapa, pra não sobrecarregar, todos
os projetos, os grandes projetos que ainda persistem
no Estado do Pará ou na Amazônia como um todo,
mas não sobrecarregando com outras informações,
pra não sobrecarregar o mapa. Bom, eu acho que a
questão simplesmente, encerrando aqui... A ques
tão da... , a questão indígena é uma questão compli
cada. Nós temos projetos de assentamento que fo
ram criados e que existe ali manifestação formal da
FUNAI de que ali não é área indígena, não tá em pro
ximidade nem em influência de área indígena, nem
tem histórico indígena por ali. O projeto, depois dos
cinco, seis, anos, chega, e depois chega-se à con
clusão que ali tem alguma coisa de remanescente in
dígena ou alguma coisa nesse sentido. E, simples
mente, nós temos que transferir essas pessoas
pra... , pra outros locais. De qualquer forma, o que
nós não podemos ter, que um processo desse aí
acontecendo toda hora. Então, é preciso que se es
tabeleça uma linha comum com a FUNAI. E, nes
se..., nesse caminho, nesse passo, vamos dizer,
nesse sentido, nós temos caminhado, no sentido de
evitar esse tipo de até prejuízo mesmo. As pessoas
são assentadas, recebem crédito, cinco, seis anos
depois têm de ser remanejadas, e com uma manifes
tação inclusive formal da FUNAI, que não teria pro
blema. Mas a tendência de que, a partir do momento
que - volto a dizer - a gente começar a trabalhar es
sas terras que estão aí, públicas, quer de Estado,
quer de patrimônio da União, esse zoneamento eco
lógico/econômico, que ele passa por uma questão
também de definição da questão ambiental, questão
indígena, comunidades remanescentes de quilom
bo... Isso aí tudo passa a ser mais bem conduzido
dentro de um contexto de planejamento mais amplo,
a evitar esse tipo de superposição. Acredito que,
pelo que me pareceu constar aqui, eu... , eu tenha
me atido. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Só um
minuto, Sr. Presidente. Eu coloquei a questão da sus
pensão do Lumiar porque eu entendo como se um
professor tivesse que bater à mão a palmatória de um
aluno fosse necessário açoitar a classe toda. Tá
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bem..., bem notório que tá havendo um infighting en
tre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o MST.
E a questão da suspensão do Lumiar foi a palmatória
na classe toda, porque Roraima e Amapá, ditos aqui,
não têm sequer movimento dos sem-terras. Então, é 
preciso colocar muito claro que a ação do desenvolvi
mento agrário, ela é uma ação do Estado, ela não é
uma ação política. Se tá havendo uma luta pessoal do
MST com o Ministro da Reforma Agrária, nós temos
que separar o objeto da reforma agrária dessa briga.
Com toda a amizade que nós temos e o respeito, nós
não vamos aceitar que a parte domine o todo. A briga
pessoal não pode sacrificar o Estado brasileiro, por·
que trinta dias... Que suspenda o Lumiar, mas que
não o tivesse criado, porque, do momento que você
coloca uma pessoa no meio rural e não dá assistên
cia, o crime é duplo. Primeiro, por tê-lo tirado de onde
ele estava, e o segundo por ter abandonado onde ele
ficou. Era só isso, para esclarecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renildo Leal) 
Obrigado. É justa a vossa colocação. Dr. Eduardo.

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - O Lu
miar ele não foi..., ele não foi retirado, Deputado. Ele
foL, ele está, digamos assim, sub judice. Ele não foi
retirado. As pessoas que tenham contrato do Lumiar é
que estão sob observação por trinta dias, mas isso
não quer dizer que as obrigações deles foram cance
ladas. Eles vão continuar dando assistência durante
esses trinta dias, em que eles estão, digamos assim,
com um aviso prévio, mas se confirmada alguma das
denúncias de que o agente do Lumiarestaria facilitan
do e agenciando a retirada de um percentual do crédi
to dos trabalhadores. Mas ele não foi suspenso. É
essa... Eu a cho que a questão é essa. Se houvesse
uma suspensão do Lumiar, quer dizer, vocês não tra
balham mais, aí, sim, eu concordo com o senhor, era
uma interrupção danosa. Mas não foi isso que aconte
ceu. Eles estão..., estão, digamos assim, sob aviso
durante trinta dias. Se, durante os trinta dias, nas
constatações que estão sendo feitas, for verificado al
gum indício de dolo ou de má-fé por parte desses in
tegrantes, aí sim eles terão o contrato suspenso. Com
relação ao Lumiar, era isso. Bom, com relação ao ca
dastro, rapidamente, o zoneamento econômico/eco
lógico é tudo que a gente quer mesmo. De fato, eu...,a
gente vem brigando com isso há muito tempo. Pra
que a gente possa fazer isso custa uma fortuna a nível
Brasil. É lógico que o INCRA jamais poderia encam
par isso enquanto órgão do Governo Federal. A gente
tem sempre incentivado e buscado incentivaros Esta
do.s-a.promaveremJsso.E,_com r.elação_ à municipali-'

zação do cadastro, ele já o é. O cadastro... Já há al
gum tempo, a gente tem convênio com todos os muni·
cípios de todo o Brasil, e onde os municípios mantêm
um escritório com pessoal-rque a gente dá o treina-

- mento para receber adocumentação relativa ao ca
dastro -, eles que encaminham, eles que, enfim, eles
que tratam do cadastro a nível de município. Todos os
municípios têm um convênio com o INCRA. E existe
uma unidade municipal de cadastramento dentro de
cada município, cada prefeitura. Hoje nós já estamos
até, deve tá atingindo aí o-universo de 640 prefeituras
onde nós estamos colocando o cadastro na prefeitura
e que o próprio empregado da prefeitura que faz a
atualização, que dá entrada, que emite certificado de
cadastro para o pequeno proprietário. Então, o pe
queno proprietário, que é a grande maioria, 87% dos
imóveis, já tem hoje a possibilidade de pegar o seu
certificado, de tratar diretamente com a prefeitura,
que atualiza os dados diretamente na base de dados
do INCRA. Então, quer dizer, o cadastro já é total
mente descentralizado. Eagora muito mais, porque o
próprio funcionário da prefeitura é quem vai entrar
com o dado e quem vai retirar o certificado e entregar
pro pequeno proprietário. Por enquanto, o pequeno.
Bom, a questão de montar um cadastro gráfico não é
uma coisa muito fácil, né? Nós saímos na frente.
Hoje, nós temos tudo isso aqui, a gente tem condi
ções de mostrar isso porque nós fizemos uma concor
rência internacional, quer dizer, teve que ser feita in
ternacional, pra poder comprar todos esses equipa
mentos, comprar todos os..., os... , os aplicativos de
geoprocessamento do microstation, que já é total
mente ultrapassado hoje. Mas, enfim, nós consegui
mos incorporar num órgão público, que não é uma co
isa muito fácil, a tecnologia de ponta mundial. E hoje
nós já tamos tratando disso. E eu espero que esse
ano, com todas as mazelas da burocracia do serviço
público, a gente tá conseguindo chegar na ponta, na
tecnologia de ponta do mundo e implantar um siste
ma cadastral de dimensão continental. Porque você
falar isso em termos de França, da Inglaterra, em ter
mos, enfim, de outros países é uma coisa. Você falar
em termos de Brasil é bem diferente, né? Agora, com
relação à questão do cadastro: 40% das terras tão ca
dastradas, então, quer dizer, não se tem controle de
nada. Não é bem assim, né? Se a gente pegar que
40% das terras estão cadastradas é porque nós te
mos o controle de toda a área detida por particulares.
E isso é muito. Isso é muito pro Brasil. Quer dizer, eu
não tô..., eu não tô incluindo aí as áreas de unidade
de conservação. Por isso que é 40%. Eu não tô inclu·
inda os.ter!itórias_indígenas~se_eu. pegar.aAmazônia
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Legal, que é onde tá a grande maioria dessas áreas,
nós temos 500 milhões de hectares na Amazônica
Legal.

(Intervenção inaudível.)

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE 
Como?

(Intervenção inaudfvel.)

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Pois é.
Pois é, 19%. Quer dizer, se a gente...Vamos arredon
dar aí para vinte, em 800 milhões - dois vezes oito,
dezesseis -, quer dizer, você tem, aí, facilmente, 180
milhões de hectares, que deve ser agregado a isso.
Na Amazônia Legal, você tem 500 milhões e só tem
180 milhões cadastrados. Isso, se eu pegar o Estado
do Amazonas - o Estado do Amazonas são 158 mi
lhões de hectares -, tem 17, milhões cadastrados. E,
de fato, não deve ser cadastrado, não, tá? Quando
aparece territórios no Estado do Amazonas querendo
se cadastrar, pessoas querendo se cadastrar com 1
milhão de hectares, a gente não aceita esse dado. A
gente vai e manda pesquisar. De fato, ele não é dono
de 1 milhão de hectares, como nós constatamos vári
os que tentaram se cadastrar. E isso nós mandamos
investigar, e aí há fortes indícios de fraude, nós, aí,
encaminhamos à procuradoria, que já abriu no Esta
do do Amazonas, onde nós já conseguimos cancelar
18 milhões de registros. Então, quer dizer...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Dr.
Eduardo, só..., só um aparte, por favor. As terras pú
blicas federais também não estão cadastradas nesse
aspecto, que é um número significativo.

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Não
estão, não estão. Exato. Não, não tem dúvida. Quando
eu coloco que 40% está cadastrado e que isso signifi
ca quase um total controle das áreas particulares no
Brasil, isso é verdade. Pelo histórico, nós não temos
mais do que isto detido na mão de particulares, no
Brasil. Isso, fora área de águas, né, que não é peque
na no Brasil. O território ocupado por águas no Brasil,
ele não é pequeno. Ele é muito grande. Fora área ur
bana. Bom, enfim, se a gente somar isso tudo, você
deter o conhecimento de 40% do território, que é a
área que tá destinada a particulares, isso foi um esfor
ço enorme que nós conseguimos chegar a isso.
Então, não é... , é pelo fato de eu ter só 40% do territó
rio cadastrado em mão de particulares que eu não te
nho o controle do resto. O que eu digo é que o Incra é
que não tem o controle das unidades de conservação
e nem das áreas indígenas e nem das áreas de mari
nha e nem das águas e etc. E que é necessário e que,
nesse anteprojeto de lei que nós tamos, dentro de um

mês, talvez dois, encaminhando, aqui, pra Casa, pra
que a Casa aprecie, é que é necessário é que a gente
unifique cadastros, que a gente tenha um Cadastro
Nacional de Imóvel Rural e que ele seja, sim, contro
lado pelo Município, como é feito hoje. Quer dizer, o
Município tem a..., a..., a..., a unidade municipal de
cadastramento e que faz o cadastro andar. Aliás, é
o..., é o Município que faz o cadastro andar. Ele que
Je,cepciona a grande maioria dos'--nosso cadastros,
não é? A questão do cadastro. O cadastro não dá di
reito, não legitima. O simples fato do sujeito vir ao
Incra cadastrar não lhe dá direito a nada, né, em rela
ção a registro de imóveis, a ser dono ou não de algum
imóvel. Ele não..., não legitima absolutamente nada.
Concordo também com o Deputado Sérgio Barros
que nós devemos exigir dos notários que haja a de
marcação das áreas ao serem registradas - isso está
nesse anteprojeto que nós tamos trabalhando -, não
na precisão cartográfica e geodésica, mas a gente
pede uma precisão que nos dê, pelo menos, a forma
da gente enquadrar e colocar dentro de uma..., de
uma planta geral do Estado, pra que a gente possa
controlar via imagem de satélite o uso dos grandes
imóveis, porque os pequenos vão ficando cada vez
mais diffcil, né? O Deputado Feijão colocou quanto
que custa pra que... e qual o pessoal utilizado pra
executar o modelo Nhandu. Ele foi testado em 97. De
'lá pra cá, a gente vem aprimorando, mas hoje a mé
dia/Brasil é de 1.500 reais por 'imóvel, em média, 2 mil
hectares. Em um imóvel de 2 mil hectares, eu gasto
1.500 reais em média/ Brasil, desde a floresta até o...,
o pasto, né? Então, eu tenho imóvel que eu faço com
500 reais, com facilidade, imóveis de 2 mil hectares
eu faço com 500 reais a demarcação do perímetro e o
uso, onde que tão as manchas. Eu faço com facilida
de com 500. Chego até a 150 reais em imóvel, tá?
Então, esse..., esse custo, ele cada vez mais tá se re
duzindo e tá se demonstrando que a gente pode ter
ceirizar hoje, que é o que a gente pretende. Apesar
dos cortes que aconteceram no orçamento do cadas
tro esse ano aqui, na Casa, né, a gente ainda vai con
seguir terceirizar uma boa parte do que a gente pre
tende para a..., digamos assim, a implantação do se
guimento gráfico do cadastro, que tava previsto para
ser executado até 2002 e que deve se prolongar em
função da deca..., do decrescimento de recursos
pra..., pra a sua aplicação. Eu acredito que, com isso,
eu tenha respondido a...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Deixa
eu passar a informação que, no Amapá, a minha
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emenda de bancada, eu coloquei pra demarcação,
tamanha a importância que eu vejo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dr.
Eduardo, eu gostaria de voltar um pouquinho aqui. Eu
não..., eu não... , eu não tô entendendo bem, porque o
estudo que eu tenho aqui em mãos, os dados são reti
rados do próprio Incra. E são dados recentes. Eu tô
vendo aqui, agora, que são dados recentes e não...,
não condiz com que o senhor está dizendo. Por exem
plo, aqui tá: "Apresentamos o seguinte... , a seguir o
preenchimento item por item do formulário oficial da
ESRF, declaração do ITR. (ininteligível) DIAT, exercí
cio 1998, em conformidade com as instruções do ma
nual para preenchimento de declaração do ITR.
1998". Isto é. preenchimento do (ininteligível) docu
mento de informações de apuração de ITR, como o
setor da área fosse um só imóvel. Ele apresenta, aqui,
uma área de 359 milhões de hectares. Aí. ele tira.
para preservação permanente, 71 milhões; área de
interesse ambiental, 35 milhões. que vai dar em torno
de 106 milhões. Não é isso? Ele apresenta. aqui,
como área tributável. quer dizer, essa área está em
mãos de particulares, 251 milhões de hectares. Esse
é o dado.

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Eu
posso explicar. Eu conheço bem o Balatta, ele já tra
balhou com a gente. já foi consultor nosso, sei qual é
esse estudo dele. O que ele tá colocando é... Porque
hoje. como eu disse, nós temos alguns cadastros de
terra. Esse é um dos cadastros. Não é o do Incra, é o
da Receita Federal. Esse cadastro é feito todo ano. o
proprietário declara como Imposto de Renda. Ele é
autodeclaratório. Ele declara, diz quanto é que tem de
área de preservação. diz quanto é que tem de área de
reserva legal. que não é tributado. Então, dos 350 mil,
milhões de hectares que a Receita recebeu. um "x' é
de área não tributável. que é de preservação perma
nente e reserva legal. Sobra. então, um "X', que é tri
butável: duzentos e poucos mil. milhões de hectares.
Bom. esse é o..., é <> dado do cadastro da Receita Fe
deral com fins de tributo. Mas isso... Nós temos um
convênio com a Receita ~. çom o Ibama. E. pra ter
uma idéia. de 45 imóveis que nós fiscalizamos, 42 ti
veram pena. quer dizer, foram autuados, e foram arre
cadados mais 25 milhões só em erma desses 42, que
foram multados e tiveram xorrigidos o imposto auto
lançado pelo proprietário. éritão,. essa.... esse dado
que o Balatta trabalha, ele trába!ha em cima do dado
do que que foi declarado, passível de tributação, tre
ze~tos e pouco~ .., 350 milhões de hectares; o que o
sujeito_decla[ou-carno.área.de.prese[vação_de..reser.~_

vª-'egal, que não é tributável pela legislação; e o que
sobrou pra ser tributado. Então. o que que ele tá di
zendo: sobra muito pouco pra tributar, deveria se fa
zer uma fiscalização mais intensa em cima das áreas
de preservação, que é um ato declaratório ambiental,
que é feito junto ao IBAMA e que as pessoas não fa
zem e que declaram como tendo feito. Foi constata
do, de 45 imóveis, 42 foram autuados e tiveram o im
posto aumentado. Então, quer dizer, tá mais do que
constatado que tem que haver uma fiscalização rigo
rosa em cima dos dados declarados pelo proprietári
os de terra, para que a gente possa ter um incremento
na tributação. E a unificação dos cadastros faz com a
gente acabe com essa comparação, que ela não é
umã comparação sadia, inclusive, porque o cadastro
da tributação, o sujeito que tem uma posse muito
grande e que pretende regularizá-Ia no Estados da
Amazônia, ele não declara aí.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Mas
o cadastro da Receita Federal quem não encaminha
é o Incra?

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Não,
não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Esse cadastro é um cadastro que eles obtêm de
onde?

___O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Eles
fazem. O DIAT é o Documento de Informação... , en
fim, de tributo. Existem dois cadastros. É isso que eu
falei aqui. Teriam que unificarem os cadastros.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Nem o da Receita não é o mesmo do Incra.

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Não é,
não é.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Nem o da Receita. Mas eles obtém essas informa
ções de número de propriedades, de números de
hectares de terra aonde?

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - O pro
prietário declara, como o Imposto de Renda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Ele
declara...

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Cada
um, cada cidadão vai na Receita e não entrega, via
INTERNET e tudo mais? O da Receita é a mesma coi
sa para o ITR.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - O
Incra já fez cruzamento desse cadastro da Receita

.com_o.cadastro. daJncra?_
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o SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Tem
um problema de sigilo fiscal, não é, aí no caso da Re
ceita. Mas nós fizemos uma malha, botamos critérios
e tiramos 45 imóveis. Isso como piloto. E, agora, nós
estamos colocando como sendo uma rotina de fiscali
zação conjunta Ibama - porque tem a declarató..., o
àto declaratório ambiental-, a Receita Federal, que é
quem lança e tributa, e o Incra, que tem os dados e o
pessoal que trabalha em campo com a velocidade
que é nossa, né, de fiscalização. Então, isso daí é
um..., é uma..., é uma operação que vai entrar na roti
na dos três órgãos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renildo Leal) 
Bom, após as considerações do relatório, do Relator,
nada mais havendo a tratar, convoco reunião para a
próxima terça-feira, dia 23, às quatorze e trinta hora,
para ouvirmos, em audiência pública, o Sr. Klester
Cavalcanti, jornalista da revista Veja. Agradeço a pre
sença de todos os senhores. A CPI está muito agra
decida, foi de grande contribuição, ao Dr. Sebastião,
Dr. Eduardo, Dr. Marcelo. Eestá encerrada a reunião.

O SR. EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Depu
tado, eu gostaria de nos co..., de colocar o Incra à dis
posição pra qualquer outro esclarecimento em qual
quer momento, tá? Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Renildo Leal) 
Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Mu
ito obrigado também. Nós agradecemos imensamen
te a presença de vocês.

Ata da 70 Reunião, realizada em 23 de maio
de 2000

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano dois
mil, às quinze horas e trinta minutos, no Plenário treze
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasilia-DF,
reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar
de Inquérito Destinada a Investigar a Ocupação de
Terras Públicas na Região Amazônica, sob a presi
dência do Deputado Luciano Castro, Presidente.
Compareceram os Deputados Alceste Almeida, Almir
Sá, Antonio Feijão, Luciano Castro, Nilson Mourão,
Nilson Pinto, Renildo Leal, Sérgio Barros e Sérgio
Carvalho, titulares; Babá, Eurípedes Miranda, Jorge
Costa, Paulo Rocha e Zilá Bezerra, suplentes, e, ain
da, oDeputado Silas Câmara. Deixaram de compare
cer os Deputados: Airton Cascavel, Átila Lins, Confú
cio Moura, Evandro Milhomen, Giovanni Queiroz, Jo
sué Bengtson, Luiz Fernando, Robério Araújo e Valdir
Ganzer. ABERTURA: Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou aberta a sétima reunião
da CPI. ATA: Tendo em vista a distribuição antecipada

de cópias da Ata da sexta reunião a todos os mem
bros presentes, o Senhor Presidente indagou da ne
cessidade de sua leitura. O Deputado Almir Sá solici
tou a dispensa da leitura da Ata que, submetida a vo
tos, foi aprovada sem restrições. Ordem do Dia: Au
diência Pública com o convidado Klester Cavalcanti,
Jornalista da Revista Veja. O Presidente comunicou
aos Membros da CPI o recebimento de fax do convi
dado, transmitido às 12h47min. do dia 23-5, no qual
este lamenta a impossibilidade de estar presente na
data e horário ~ssinalado, mas se colocandQ a dispo
sição para fazê-lo em data e horário marcado pela
CPI, inclusive durante os trabalhos da Comissão em
Belém-PA, se assim julgado conveniente. Na seqüên
cia o Presidente colocou em discuss'ao a convocação
desse Jornalista, agora na condição de testemunha,
para ser inquirido em Brasília ou Belém, lamentando
que seu comunicado tenha sido feito minutos antes
do horário marcado para início da audiência pública.
Manifestaram-se favoravelmente à hipótese do Presi
dente os Deputados Sérgio Carvalho, Nilson Mourão
e Antonio Feijão. Diante disso foi colocada em vota
ção a proposta de que o Senhor Klester Cavalcanti
fosse intimado a comparecer na Reunião da CPI pro
gramada para dia 26-5 em Belém - PA, a qual foi
aprovada. Expediente: o Presidente deu ciência ao
Plenário: a) do Ofício nº 412-00, do Deputado Estadu
al Cláudio Almeida, do Pará, justificando a impossibi
lidade de comparecer perante a CPI, no dia 25-5,
como fora convidado, mas se colocando à disposição
para fazê-lo no futuro se novamente convidado; b) do
expediente do Ministério do Meio Ambiente (fax de
1-5-2000), informando que não será possível atender
de imediato a solicitação objeto do Ofício nll

038/Pres/CPI, pela complexidade das consolidações
dos documentos e pelo fato dos servidores do Ibama
se acharem em greve; c) do Ofício nº 642/00, do De
putado Badu Picanço, justificando sua ausência na
reunião da Comissão, por se achar participando de
importante audiência no Estado do Amapá. Requeri
mentos: Foram apresentados quatro requerimentos:
1) Do Deputado Sérgio Barros: a) Requerimento nll 4
- requer seja solicitada, ao Diretor-Presidente do
INSS, relação dos imóveis rurais que o órgão recebeu
como pagamento de dividas previdenciárias nos
Estados da Amazônia Legal durante os últimós cinco
anos, com discriminação dos devedores e do valor
das respectivas dívidas, além da dimensão (em hec
tares) e localização dos imóveis; b) Requerimento nll

55 - requer seja solicitado ao Diretor-Presidente do
Incra relação dos imóveis,rurais que o érgão arreca·
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dou nos Estados da Amazônia Legal, de 1976 até a
presente data, devidamente geo-referenciados em
seus respectivos mapas e a relação de todos os níveis
da região acima de 10 mil hectares, com suas devidas
caracterizações; ,2) Do Deputado Renildo Leal: Re
querimento nº 56 - requer seja convidado o Deputado
Nicias Ribeiro para proferir palestra no Plenário da
CPI sobre a problemática fundiária do Pará; 3} Do
Deputado Sérgio Carvalho: Requerimento no 57 - re
quer seja convidado o Sr. Kenard da Silva Balata,
Economista, Consultor Autônomo e Especialista em
Área Fundiária e Cadastro Técnico, a prestar informa
ções à CPI em audiência pública a ser marcada pela
Comissão. Pronunciaram-se sobre os requerimentos
os Deputados Almir Sá, Antonio Feijão, Babá, Nilson
Mourão e Sérgio Barros. Sobre estes foram estabele
cidas as seguintes deliberações: os Requerimentos
nºs 54, 55 e 57 foram aprovados pela Comissão e onº
56 foi entendido prejudicado, pelo fato do convidado
em questão integrar a Comissão como Parlamentar.
Antes de encerrar os trabàlhos o Presidente solicitou
aos Deputados, quê confirmassem sua presençà "nos
trabalhos da CPI em Belém - PA com vistas a possibi
litar quorum para deliberações. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e
quinze minutos, antes convocando a próxima Reu
nião Ordinária, a realizar-se no dia trinta do corrente,
às catorze horas e trinta minutos, após as reuniões
agendadas para Belém - PA, em audiência pública,
com a presença do Senhor Kenard da Silva Balata e
da Senhora Léa Emilia Braune Portugal. E, para
constar, eu, Erles Janner Costa Gorini, Secretária, la
vrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente e irá à publicação no Diá
rio da Câmara dos Deputados juntamente com as
notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Havendo ,número regimental, declaro abertos
os trabalhos da"oitava reunião desta Comissão ,para
realizar audiênéi~ pública ,agendada e deliberar re
querimentos.Tendo em vista a distribuição das cópias
da ata da sétima'reunião a toc:los os membros presen
tes, indago sobre a necessidade da sua leitura. (Pau
sa.) Indago sobre a necessidade da leitura da ata.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÃ ~ Sr. Presidente,
requeiro a V. Ex!! a dispensa~~~;"jeitura da ata, já que
todos os Srs. Deputados tê'TIeconl:lecimento da mes
ma. :.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luçiano Cas
tro)~-=- O_Deputado.Almir_Sá prop.õe_a.dispensa.daJei=

tura da ata. A ata está em discussão. (Pausa.) Não
havendo quem queira discutir, passo à votação. Os
Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam como
estão. (Pausa.) Aprovada. Ordem do Dia. Esta reu
nião foi convocada para ouvirmos o Sr. Klester Caval
canti, jornalista da revista Veja, de .São Paulo. O jor
nalista não compareceu e mandou este expediente à
Comissão. "Sr. Deputado Luciano Castro, venho por
meio deste lamentar profundamente a minha impossi
bilidade de estar presente hoje, dia 23 de maio, a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito para prestar es
clarecimento sobre assuntos relacionados com as in
vestigações a que se destina esta Comissão. Reco
nhecendo a importância dos trabalhos da Comissão,
me coloco à disposição para prestaros devidos escla
recimentos em qualquer outro dia e horário que o Se
nhor ou o Relator da Comissão, Deputado Sérgio
Carvalho, com quem já tive contacto por telefone, de
finir. Para compensar o tempo perdido, me disponibili
zo a prestar todos os esclarecimentos o mais rápido
possível. Acredito que na próxima sexta-feira, dia 26,
seria o dia ideal, já que a Comissão estará no Pará,
Estado onde o problema de roubo de terras públicas é
gritante e onde se desenrolam todos os acontecimen
tos que me fizeram figurar como testemunha desta
Comissão. Sendo esta Comissão destinada a investi
gar o gravíssimo problema da região amazônica e
meu trabalho jornalístico sobre a grilagem de terras
públicas ter sido estruturado no Pará, seria o local
ideal para prestarmos depoimento. Mais uma vez la
mento a minha ausência na audiência de hoje, me
desculpando com o Sr. Deputado e todos os integran
tes da Comissão, e aguardo a definição de uma nova
data para prestar esclarecimento." Esse ofício ou car
ta é do dia de hoje, datada de hoje. Recebemos por
fax. Eu só lamento que o jornalista faça a sua justifica
tiva exatamente no dia do depoimento, frustrando os
membros desta Comissão. No entanto, está em dis
cussão se convocamos ele para depor no Pará, se
convocamos para outra sessão. Mas, em nome da
Presidência, eu lamento profundamente que o jorna
lista faça isso exatamente no dia da sua convocação.
Em discussão.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO"': Sr.
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, como autor do requerimento que convi
dou o jornalista Klester Cavalcanti, por ter sido autor

_da.matérjaa.respeito.da grilagem.de_terras.do_Pará,
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eu também me solidarizo com V. Exª no sentido de
que o jornalista poderia perfeitamente ter encaminha-
do o seu ofício com antecedência, mas compreendo
que nós não teremos grandes prejuízos, e que esta
Comissão deveria de fato propor que o seu depoi
mento seja realizado mesmo _em Belém, na audiência
pública que está programada. Àcho que-rae urfffórurn----
adequado e certamente o jornalista comparecendo,
eu, como autor do requerimento, me sinto inteiramen-
te contemplado com essa sugestão, sendo que desta
feita a sua ausência será considerada, a sua ausên
cia deverá ser considerada inteiramente fora de pro
pósito. Portanto; deveria ser convocado para prestar
depoimento em Belém. Eu acho que nós não teremos
maiores prejuízos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO BABÁ - A princípio, eu tam
bém concordo. A única preocupação, que até colo
quei ainda agora pouco, foi que nós temos uma quan
tidade já bem longa de depoimentos, certo? Então, a
minha preocupação é saber se há, vai ter tempo viá
vel pra o depoimento? Então, o único questionamento
que eu coloco a V. ExiI, quem tá acompanhando todo
o... porque pela listagem que tem no Pará de pessoas
que vão ser ouvidas é bem extensa, né? Então, eu co
loco a preocupação para os Srs. Deputados analisa
rem pra ver se... Lógico, o ideal se ele fosse lá pra de
por, seria excelente, né? Já está se propondo e tudo.
A única preocupação minha é justamente com a
quantidade de depoentes que tem no Pará pra saber
se não vai inviabilizar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Veja bem, é longa a lista de depoentes no Esta
do do Pará. Nos dois dias que vamos estar lá em au
diência é muito longa. Embora a gente ainda perma
neça sábado, que poderia eventualmente reconvocar
para sábado de manhã alguma coisa. Mas a idéia é
ouvir em audiência pública quinta e sexta e deixar o
sábado livre, eventualmente, pra se fazer algum tipo
de diligência. Nós vamos ter que ter muita disciplina
na condução do trabalho lá - disciplina eu digo no
tempo - para que a gente tire proveito dos depoimen
tos e que os Deputados efetivamente possam sair de
lá com uma visão clara das coisas. Não nos impede
de incluir o jornalista, desde que nós possamos ter,
como eu já disse, disciplina pra administrar o tempo lá
e poder realmente colher os frutos do depoimento,
que nós achamos também de suma importância. Re
lator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, eu acho que seria perfei
tamente viável a sólicitação e a presença do Klester
Cavalcanti lá em Belém do Pará, já que V. EXª irá ler aí
também a impossibilidade do Deputado Estadual
Cláudio Almeida e ex-Presidente da CPI que lá ocor·
reu a resp~i!o da questão de CR Almeida. Ele não vai
poder estar preser'ite à audiência pública-que-se fará__
no dia, se não me engano, no dia 26 ou dia 25, não me
lembro bem, mas que ele poderia perfeitamente se
encaixar, aí, no horário do Deputado, que não vai po
der estar no momento lá prestando informações à
CPI, porque estará com o Governador ao sul do Esta
do, numa visita que o Governador terá lá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Retiro o meu ques
tionamento.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Eu
gostaria tanto de corroborar tanto com a opinião de V.
EXª quanto do Relator. Eu acho que o jornalista, indo
ao Pará, ele vai poder, de viva voz, inclusive, poder
colocar lá alguns esclarecimentos que muito em deta
lhes o jornalista Lúcio Flávio Pinto, numa das suas
edições do seu jornal pessoal, ele chama a atenção
até da dificuldade de se crer na veracidade do se
qüestro e põe em dúvidas também, o jornalista Lúcio
Flávio Pinto, a questão da vontade do jornalista de fa·
zer uma matéria com aquilo que ele viu. Ora, nada
mais justo e nada mais jornalístico do que o Dr. Kles
ter Cavalcanti voltar ao Pará e nos permitir que o jor
nalismo do Pará faça aquilo que ele sempre fez: jorna
lismo. Perguntar a ele por que que ele saiu de repen
te, por que não houve exame de corpo delito, por que
que a matéria não acrescentou nada e, se não acres
centou nada, por que ele foi seqüestrado. E nenhum
fórum é mais adequado para ele dar estas explica
ções, não só a esta CPI, mas à cidade de Belém do
Pará, porque saiu maculada com o seqüestro. O Esta
do do Pará saiu maculado com o seqüestro de um jor
nalista da revista Veja. Portanto, eu parabenizo V. Ex!!
e o Relator de fazer com que ele se dê uma chance de
se fazer jornalismo sério, com a versão sua e com a
versão verdadeira que possa existir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Então, a proposta ainda está em discussão, que
é o jornalista Klester Cavalcanti ficar sendo convoca
do como testemunha para sexta-feira, dia 26. Eu que
rú esclarecer... (Pausa.) Então, manter a forma como
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que foi aprovado anteriormente, né, eu acho que é
como testemunha. Eu quero... Alguém mais quer dis
cutir? Deputado Alceste Almeida.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Eu
acredito que é o primeiro dia, dia 25. Em Belém é o
primeiro dia, o dia 25?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dia 25.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Eu
sugeriria que se ouvisse o jornalista no primeiro dia,
porque eu creio que os subsfdios que ele tenha pra fa
zer com que nós possamos espraiar a teia de inquiri
ções será mais proveitosa caso nós o ouçamos no
primeiro dia que nós tivermos audiência em Belém.
Era a proposição, se possfvel. Não sei qual é a pro
gramação do primeiro dia lá, né? Mas acho que era
um depoimento importante para o primeiro dia, inclu
sive.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Só co
laborando, Deputado Alceste, se me permitir, o Presi
dente da Câmara e Relator da CPI das Terras Públi
cas, o Deputado Cláudio Almeida, do PPS do Pará,
ele não estará podendo dar o seu depoimento e será
na quinta-feira. Eu pergunto ao nosso nobre Presi
dente se ele poderia fazer, neste momento, a convo
cação pra este horário substituto no caso da confir
mação, já dada a esta CPI, da não-vinda do Deputado
Cláudio Almeida para depor neste primeiro convite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom. Então, nós temos af, primeiro, aprovar a
convocação novamente do jornalista para o dia 25.
Nós substituirfamos o Deputado Cláudio Almeida,
que fez um expediente à Comissão. Alguém quer dis
cutir essa matéria? (Pausa.) Então, eu vou colocarem
votação. Os Srs. Deputados que aprovam permane
çam como estão. (Pausa.) Aprovada a convocação,
na qualidade de testemunha,do jornalista Klester Ca
valcanti para quinta-feira, dia 25, às 16 horas. Perfei
to? O.k. Chegou a essa Comissão também um expe
diente do Deputado Cláudio Almeida, Lfder do PPS
na Assembléia Legislativa do Estado do Pará. O expe
diente diz o seguinte. "Considerando o convite feito
por esse Parlamentar, através do Offcio 46, para pres
tar depoimento à CPI da Ocupação das Terras da
Amazônia, no próximo dia 25 do corrente, na Assem
bléia Legislativa, informo a V. Ex! que, infelizmente,
estarei ausente da referida reunião em decorrência
de estar organizando viagem do Exmo. Sr. Governa
dor ao sul do Estado do Pará, 25 e 26. No entanto, es
tou interessado em colaborar com essa CPI, uma vez
que fui Relator da_C~Lda_Grilagern..desta Assembléia

legislativa. Portanto, me coloco à inteira disposição
para um convite futuro, propondo-me viajar até a Ca
pital Federal para prestar esse depoimento". O que
fica, então, colocado é que nós posteriormente, já
que ele já foi convidado, nós o convidarfamos em ou
tra época para vir depor em Brasflia nesta Comissão.
A Comissão está de acordo? (Pausa.) Então, de acor
do para convidarmos, posteriormente, o Deputado

--etátleiG-Almeidaa deRor_nesta Comissão em Brasflia.
Requerimento sobre a mesa. Eu queria, antes-cte vo- 
tarmos o requerimento, eu, o Relator e o nosso Pri
meiro Vice-Presidente estávamos conversando, por
que nós já temos uma quantidade bastante grande de
requerimentos. Já chegam a cinqüenta e sete os re
querimentos. Existem requerimentos de informações,
mas são po-ucos, amaioria são de convidados ou tes
temunhas para virem depor. Eu quero dizer- qiiã,-é
nossa intenção de poder ouvir todos. Mas o eminente
Relator deverá examinar os requerimentos para veri
ficar da oportunidade de se chamar até preferencial
mente essas ou aquelas pessoas, para poder darmos
uma dinâmica maior à Comissão. Eventualmente e
tal, às vezes, podemos estar ouvindo pessoas que
não estarão dando uma contribuição agora efetiva
que possa acelerar os nossos trabalhos. Então, eu
vou depois passar a todos os membros da Comissão
uma relação completa de todos os requerimentos e
os convidados, para que não haja depois uma super
posição em cima de convidados já efetuados ou de
mesma área que, muitas vezes, não contribuem em
nada. Dar conhecimento a todos os Deputados para
que, antes de fazer novos requerimentos, eles pos
sam examinar essa relação. Bom, requerimento nll

54: "Requer seja solicitada ao Diretor-Presidente do
INSS relação dos imóveis rurais que o órgão recebeu
como pagamento de dfvidas previdenciárias nos
Estados da Amazônia Legal nos últimos 5 anos". Re
querimento do Deputado Sérgio Barros, do PSDB do
Acre. Alguém quer discutir a matéria? Deputado Almir
Sá.

o SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Sr. Presidente,
eu reputo de relevância o requerimento do Deputado
Sérgio Barros uma vez que também um dos motivos
da criação desta Comissão é esta avaliação dessa
questão de encaminhamento de inúmeras, de cente
nas de milhares de hectares de propriedades usando
essa história dos títulos da dfvida agrária como argu
mento de pagamento de dfvidas públicas e, portanto,
ensejando irregularidades bastante sérias. O encami
n~amento do requerimento do Deputado Sérgio Bar
ros subsidiaráesta.Comissão no_sentidQ_de_uma.ava~
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liação da quantidade de terras que foram recebidas
pelo INSS com o objetivo de expedição dos títulos da
dívida agrária. Somos favoráveis ao reque~imento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Alguém mais? (Pausa.) Passamos à votação.
Passamos à votação. Os senhores Deputados que
aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) Aprova
do o requerimento do Deputado Sérgio Barros. Outro
Requerimento, nº 55, do Deputado Sérgio Barros, re
quer seja solicitado ao Diretor Presidente do Incra re
lação dos imóveis rurais que o órgão arrecadou no
Estado da Amazônia Legal de 76 até a presente data,
relação dos imóveis acima de dez mil hectares.
Observem bem, apenas de memória eu já tenho que
alguns outros requerimentos foram feitos com rela
ções acima de dois mil e quinhentos hectares e acima
de cinco mil hectares. Ora, se estamos falando de
dois mil hectares para cima, já se incorporam os de
dez mil hectares. Então, eu gostaria que nesse reque
rimento - Deputado Sérgio Barros, depois eu vou lhe
dar a palavra - nós pudéssemos, primeiro, o Relator
examinar com o pessoal técnico na Comissão para
saber se esse requerimento já estaria sendo atendido
por um outro requerimento, já que pedimos informa
ções de dois mil e quinhentos hectares para cá, se
não estaremos solicitando ao Incra uma série de in
formações que, na realidade, seriam redundantes.
Com a palavra o autor.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, nobres colegas Parlamentares, eu gosta
ria de perguntar ao Presidente e ao nobre Relator se
esses que já foram aprovados já foram encaminhados
ao Incra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Já encaminhamos ao Incra.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Veja
só, esse requerimento está bem diferente daquele
que foi feito dos demais solicitando com relação quan
titativa de áreas. Me parece que o de dois mil e qui
nhentos é de autoria do nosso colega Deputado Nil
son Mourão, quando ele solicita que sejam encami
nhados todos os títulos concedidos, ou seja, áreas
que o órgão, vamos dizer assim, titulou para terceiros,
acima de dois mil hectares desses últimos, vamos di
zer assim, vinte anos - me parece que é um negócio
desse. Veja só, essa solicitação é no sentido de mos~
trar quais são as áreas arrecadadas. Isso é em função
das ações discriminatórias que o' órgão realizou ao
longo desse tempo, separou aquilo que é público do
privado e arrecadou, (ininteligível) registro. Não são
áreas, vamos dizer assim, caracterizadas como ca-

dastradas, ela não faz parte das áreas cadastradas,
mas faz parte de um cadastro do órgão como áreas
arrecadadas, ou seja, áreas que pertencem à União.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, eu não vejo maiores problemas em apro
varmos o requerimento do Deputado Sérgio Barros e
os demais requerimentos que forem propostos e que
de fato se faça o que V. Ex!! propôs no início da sua
fala. A equipe técnica... porque, como este requeri
mento, provavelmente outros são semelhantes ou às
vezes quase que pedindo o mesmo objeto, com al
guns detalhes diferenciados. A equipe técnica se reú
ne, passa um pente fino, agrega os requerimentos. Se
forem iguais, sem maiores problemas, o requerimento
dele foi satisfeito, o do outro também, veio a mesma
informação . Eu não acho importante a gente perder
tempo com relação a discutir se esse requerimento já
foi aprovado ou não. Devemos aprová-lo, a equipe
técnica passa o pente fino e faz o ajuste dos requeri
mentos que devem ser, os pedidos de informações
que devem ser encaminhados ou não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, a proposta... Pois não, Deputado Anto
nio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, eu gostaria de dar o meu apoio ao reque
rimento fazendo o seguinte esclarecimento. Além de
o Deputado Sérgio Barros ser um profundo conhece
dor do assunto, esse requerimento dele é de uma in
cisão técnica muito profunda, porque, além de recor
rer até o final da década de 70, ele pede que o Incra
nos informe que terras ele arrecadou, porque até
mesmo os jornais desta semana, o nosso colega De
putado Francisco Graziano faz uma certa denúncia
dura ao falar que o próprio Incra sobrepõe decretos,
sobrepõe decretos, não, sobrepõe títulos sobre títulos
e promove uma confusão de superposição de direitos
fundiários emitidos por ele mesmo. No momento que
temos a lista do que foi arrecadado nós já temos a pri
meira planilha legal emitida pelo órgão. E aí nós vere
mos o que foi reconhecido de privado e público dentro
dessas áreas. Acho que o requerimento é bastante in
teligente no momento que ele pede uma peça funda
mentai para gente entender o que é que a União, de
76 parâbá, determinou que eram terras dela e os fins
que elaldestinou. Depois é que nós vamos saber se
estudamos ou não.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Sérgio.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, eu até gostaria de fazer uma observação,
sobretudo considerando o que o nosso Deputado
Antonio Feijão falou. Veja só, com relação a áreas ar
recadadas, eu até, observando aqui, poderíamos até
retificar'l solicitando desde que seja de dois mil e qui
nhentos acima. As demais solicitações que foram fei
tas anteriorment~, eu coloco que é uma conseqüên
cia daquilo que o órgão está gerenciando, que é da
União. Talvez nem interessaria tanto alguns aspectos
em áreas até dos dois mil e quinhentos e cinco mil,
não sei. Até para saber qual é a reserva, o que acon
teceu e qual a reserva que se tem hoje. Vamos ver
precisamente o que o órgão naturalmente deva ter
através das suas regionais. O que aconteceu nesses
últimos vinte anos, vamos saber o que foi distribuído e
de que forma foi, porque vai vir um layout mostrando,
não é, porque deve ser caracterizado e georeferenci
ado estas áreas no mapa do Estado, porque vai mos
trar a destinação e vamos saber a reserva que nós te
mos. Eu tinha uma dúvida e ficou na audiência passa
da com relação às terras públicas que, ao longo de to
das as rodovias, eu imaginava que tinha alguns vagos
aí, que os Estados estavam gerenciando, mas não, é
que, na realidade, na total extensão das rodovias fe
derais, vamos dizer assim,'fica sob jurisdição, na rea
lidade, do Ministério da Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Então, veja bem, eu vou propor o que o nosso
Deputado Nilson Mourão já tinha colocado. Nós apro
varíamos o requerimento do Deputado Sérgio e o
nosso Relator, com toda a parte técnica, vai examinar.
Porque nós já despachamos ao Incra solicitações so
bre os outros requerimentos. Mas naturalmente a as
sessoria técnica pode entrar com a assessoria técni
ca do Incra para que as informações possam atender
, numa única informação, todos os requerimentos,
está certo? E assim nós podemos ter o nível de infor
mação que todos os Deputados desejam. Então, colo
camos em vota~o o requerimento do Deputado Sér
gio. Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam
como estão. (Pausa.) Aprovado. Requerimento nº 56,
do Deputado Renildo Leal. O Deputado Renildo Leal
não se encontra presente. Eu pergunto aos Srs. Parla
mentares se se opõem à votação do requerimento?
(Pausa.) Como ninguém se opõe, ele requer, na for
ma regimental, que a Comissão Parlamentar de
Inquérito criada e instalada para investigar a ocupa
çãa.de.terras..daAmazônia.convide_oJLustre_Deputado.

Nicias Ribeiro, Deputado Federal pelo Estado do'
Pará, para proferir palestra no plenário desta CPI so
bre a problemática fundiária do Estado do Pará. O
Deputado é um profundo estudioso do assunto. Em
discussão a matéria.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, em que pese o nobre propositor não estar
presente e observando a tua colocação em relação
ao número significativo já de solicitações, eu sugiro
que fique para uma discussão na próxima, porque eu
até poderia incluir outros Parlamentares, que gostaria
que fosse apreciado. Por exemplo, o Deput~do Xico
Graziano, que, na realidade, por sua formação, é es
tudioso dentro da reforma agrária, tem publicação,
que até foi distribuída agora, colocando a reforma
agrária, que está falida e realmente é o que acontece.
Eventualmente ele poderia vir, oportunamente, onde
também o Deputado Nicias Ribeiro poderia fazer aqui
seus dez ou quinze minutos cada um deles.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Eu também tenho
minha visão, porcausa do excesso de palestrantes. O
Deputado Nicias Ribeiro está permanentemente com
a gente aqui, ele é Deputado Federal e numa próxima
audiência ele vem aqui e presta esclarecimentos
aqui, está certo? É a minha opinião. Nada contra a
convocação dele, o problema é que eu acho que já
tem uma relação tão grande de expositores, que se
não vamos perder a qualidade das exposições. Eu
acho que temos que ir atrás. Ele, não, vai ter mais faci
lidade porque ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Nilson..

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, a minha reflexão vai no mesmo rumo, eu
acredito que a nossa Comissão tem que manter o ob
jetivo claro, temos que ir atrás dos cartórios, ir atrás
das madeireiras, ir atrás dos financiamentos da Su
dam, ir atrás dos grileiros de terra, ir atrás do Incra sa
ber das áreas arrecadadas, das áreas tituladas, das
fabulosas indenizações, do livro branco da grilagem,
do livro branco das indenizações. Esse que é o foco
da CP\. Deputados Federais e Estaduais ligados a
essa questão agrária, tem muitos. Então, não pode
mos criar o precedente de trazer um Deputado e aí te
remos que trazer muitos outros também ligados à
questão agrária, que terão muito a contribllir. Nada
contra a aprovação do requerimento, sabendo que
não é a prioridade, no momento, da Comissão apro
var palestra de Deputados. Acho que agora temos um
objetivo, uma urgência, uma prioridade, e sobre es-

_sas_prlorldades J~-Que_temos .que-Oos_debruçai·,Se_a
I
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intenção do autor do requerimento é que se aprove e
que se veja num momento oportuno para que seja fei
to, sem nenhuma objeção.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Por ser
um grande amigo do Deputado Nicias Ribeiro, posso
falar um pouco dele, porque está sempre no meu co
ração a figura do amigo Nicias, então, ele não está au
sente no momento. Mas eu gostaria de dizer a esta
Casa que o meu grande amigo Deputado Nicias Ribe
iro é membro desta Comissão, portanto, ele tem to
das as sessões, todos os momentos para que possa
'mos haurir de todo esse conhecimento. Então, eu
acho que por estar membro desta Comissão fica sem
sentido, com todo o respeito ao Deputado Renildo
Leal, a gente aprovar. Por isso sou contra a aprovação
do requerimento por ele já estar inserido e com direito
a palavra em todas as sessões desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu proponho o seguinte: essa Presidência, em
razão da observação feita pelo Deputado Antonio Fei
jão, propõe, a própria Presidência, indeferir o requeri
mento, não aceitá-lo, tendo em vista que o Deputado
já faz parte da reunião, e não trazer esse nome de re
jeitar o requerimento aos membros da Comissão.

O SR. DEPUTADO SILAS CÂMARA - Pelo or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Essa presidência faria isso de ofício por enten
der que ele já faz parte da Comissão, o.k.?

O SR. DEPUTADO SILAS CÂMARA - Sr. Pre
sidente, pela ordem, por favor. Sr. Presidente, o re
querimento da minha indicação ainda não chegou,
mas eu estou sendo indicado pelo PTB para esta Co
missão. Também gostaria só de colaborar com a inf0(.
mação que o nobre colega está dando já que o)Jtéias,
Deputado Nicias, ele é membro da Comiss~até por
que nessa fase das discussões, quan..oóa gente vai
formar a opinião ainda sobre os pro6íemas, talvez a
eX,~nação sobre o conhecimento vai ficar um pouco
vago:-QepoiS que se formar a opinião sobre todos os
problemâs-e-esses levantamentos, quem sabe, mais
até da explanação que o Deputado Nicias possa fa
zer, possa também já gerar frutos de algum tipo de es
clarecimento sobre, inclusive, soluções que pode-se
dar para melhor controle das ocupações dessas ter
ras. Acho que num futuro, depois que ,houver opinião
formada sobre os requerimentos diversos que estão

sendo solicitados nesta Casa, na Comissão. É só
para sugerir, até porque o Deputado Renildo Leal não
está presente na Comissão no momento. Acho que
se a gente deixasse o requerimento dele para um mo
mento futuro, pode até ser que a gente possa analisar
melhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Esta Presidência, então, acatando as sugestões
da maioria dos Parlamentares, esta Presidência vai
trazer a si a responsabilidade de indeferir o requeri
mento do Deputado achando que o requerimento
está prejudicado, tendo em vista que o Deputado já
faz parte da Comissão. Apenas comunico ao plenário
a minha decisão. Requerimento n!! 57, do eminente
Relator, Deputado Sérgio Carvalho. O Deputado re
quer convocação para prestar informações do Sr. Ke
nard da Silva Balata, economista, consultor autôno
mo e especialista em área fundiária e cadastro técni
co. Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, no começo dessa sema
na, ontem, eu entrei em contato com Kenard da Silva
Balata, solicitando da possibilidade de ele estar aqui
presente para nos passar informações importantes a
respeito do debate que nós tivemos na quinta-feira
passada. Ele foi o autor daquela matéria, onde eu
questionei o Procurador do Incra e o Diretor de cadas
tro, e existe uma controvérsia, existe um desencontro
de informações a respeito do que ele disse na maté
ria. Inclusive, está publicada a matéria dele no Jornal
do Brasil de domingo, que foi distribuído para todos
os Parlamentares, e não bate as informações que ele
t~m com as informações do Incra. Então, acho que
,seria' importante e oportuno para nós, para podermos
ver~os dois, o estudo que ele tem, e ele vai também
.nos poder dizer de que forma que ele conseguiu en
contrar esses números que estão publicados aqui no
Jornal do Brasil, em contraponto com o que os técni
cos, os diretores do Incra estão dizendo. Então, existe
aí uma desinformação, uma informação diferente, e
nós podemos ter a oportunidade de poder ouvir tam
bém a versão dele a respeito dessa questão, princi
palmente do cadastro que ele apresenta aqui nesse
estudo que ele fez. Portanto, acho que é importante
para esta Comissão poder ouvi-lo aqui no próximo dia
30. Já está conversado com ele, ele aceitou de pronto
poder estar aqui no dia 30 de maio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Em discussão. Deputado Sérgio.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - É, eu
vejo bastante, é superimportante essa convocação
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desse personagem aqui, do Balata, que conhece bem
essa área que ele demonstrou, e até para fazer um
contraponto. Acho que vai clarear muitas situaçª~_ª_

adversas com relação ao que existe, ao qüe-ÕIncra
faz e ver a visão dele aí, realmente, num debate. Foi
bastante feliz. Eu vejo de suma importância.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Em discussão. (Pausa.) Em votação. Os Srs.
Deputados que aprovam permaneçam como estão.
(Pausa.) Aprovado. Apenas para comunicar que rece-
bemos, esta Comissão, recebeu expediente do Minis
tério do Meio Ambiente. "Sr. Presidente, em atenção
ao Ofício nº 38, de 15 de maio de 2000, no qual V. Ex!!
solicita envio de cópias de autorização do desmata
mento das empresas Jari Celulose e Jarcel Celulose,
nos Estados do Pará e Amapá, comunico que, lamen
tavelmente, de acordo com informações do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais
IBAMA, não será possível atendê-lo de imediato em
virtude da complexidade da consolidação de tais do
cumentos, tendo em vista a situação atual daquele
instituto, que se encontra em greve. Encaminho anexo
à correspondência do Ibama contendo maiores infor
mações". Esse requerimento é do Deputado Antonio
Feijão, se não me engano, né? Na realidade, está as
sinado pela Sra.lrismar Mendes, e ela se comunicou
comigo e pediu apenas que a Comissão desse mais
tempo para poder levantar as informações. Então, a
Comissão, átravés da Presidência, dará um novo pra
zo para que o Ibama possa prestar os esclarecimen
tos que deseja o Deputado Antonio Feijão. Apenas
para comunicar aos membros da Comissão. Bom, eu
quero também avisar até amanhã, às 21 h45min, nós
estamos com nossa viagem marcada ao Estado do
Pará. A ausência no plenário já será abonada a partir
de uma hora antes do embarque. Portanto, até às 20h
o Deputado deverá estar no plenário, mas a partir daí
as faltas porventura de alguma votação estarão abo
nadas e autorizadas pela Presidência. A gente gosta
ria que todos os Deputados que marcaram, que con
firmaram as suas presenças. pudessem ir, porque é
uma audiência importantíssima para a Comissão. É o
Estado mais problemático nessa questão da grilagem
de terras e nós precisamos, inelusive, talvez lá delibe
rar sobre uma série de matérias. Daí a importância de
estarmos todos lá' para termos'quorum para deliberar.
Então, eu gostaria de pedir a todos os Deputados que
pudessem comparecer, inclusive, conosco, junto com
o embarque para podermos chegar juntos. Alguma
obsel'Yação,_Relator2_

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, eu só gostaria de solicitar a V. Ex!! que lo-=--

J:lua_essas-matértas-, as-cópia-sâessãsmatérlas aqui
nos autos da CPI, para que nós fizéssemos uso do
que tem de importante aqui, inclusive para poder tam
bém utilizar na elaboração do relatório, se for neces- _
sário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - A CPI, a Presidência recebe a documentação
encaminhada-pelORelator para incluir na documenta
ção da Comissão. Nada mais havendo a tratar...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Só a tí
tulo de informação, as nossas audiências serão na
Assembléia do Estado do Pará e gostaria de saber
em que hotel nós vamos ficar lá. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Nada mais havendo a tratar, eu estou convocan
do sessão de audiência pública desta Comissão no
Estado do Pará, nos dias 25, 26 e 27 de maio. E tam
bém para a próxima terça-feira, dia 30, às 14h30min
no Plenário 13, para ouvirmos em audiência pública a
Sra. Léa Emrlia Braune Portugal, Presidente dos No
táveis e Registradores do Brasil, e Kenard da Silva
Balata, economista e especialista na área fundiária e
cadastro técnico. Agradeço a presença a todos. Está
encerrada a reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA.

Ata da 8! Reunião, realizada em 25 de maio
de 2000

Aos vinte cinco dias do mês de maio do ano de
dois mil, às dez horas e dez minutos, no Auditório De
putado João Carlos, da Assembléia Legislativa d9 ;(,
Estado do Pará, em Belém-PA, reuniram-se os mem
bros da Comissão Parlamentar de Inquérito Destina
da a Investigar a Ocupação de Terras Públicas na Re
gião Amazônica, sob a Presidência do Deputado Lu
ciano Castro, Presidente. Compareceram os Deputa
dos Airton Cascavel, Alceste Almeida, Almir Sá, Anto
nio Feijão, Evandro Milhomen, Josué 6engtson, Luçi
ano Castro, Nilson Mourão, Renildo Leal, Sérgio Bar
ros, Sérgio Carvalho e Valdir Ganzer, titulares; Babá,
Badú Picanço e Paulo Rocha, suplentes, e ainda, os
Deputados Estaduais Mário Andrade Cardoso, Maria
_dCLCarmQ...M~Uma._lgor_AlIer,_Nefir~eves.-.AntQniQ
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Rocha, Bira B1irb_Q_SELe-Murilo- T-oea. -o-eixaram de
c6rripãreceros Deputados: Átila Lins, Confúcio Mou
ra, Giovanni Queiroz, Luiz Fernando, Nilson Pinto e
Robério Araújo, ABERTURA: Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente convidou os Parlamen
tares a tomar assento nas duas primeiras fileiras do
Plenário, declarando abertos os trabalh~s relativos às
Budiências ·Púr>licas no Estado do Pará. Antes de
passar a palavra aos convidados, expressou em
nome da Comissão e do Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Michel Temer, o apoio recebi
do da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, bem
como do Governador Almir Gabriel pelo apoio à CPI.
ORDEM DO DIA: Audiência Pública com os convida
dos: 1) Lúcio Flávio de Faria Pinto, Jornalista; 2) Cân
dido Praguassú de Lemos Eléres, Professor da Uni
versidade do Estado do Pará; 3) Otávio Mendonça,
Especialista em Direito Agrário e Professor da UFPA;
4) Felício Pontes Júnior, Procurador da República do
Pará, 5) Carlos Alberto Lamarão Correa, Procurador
do Estado; 6) Airton Faleiros, Presidente da Federa
ção dos Trabalhadores Rurais do Pará; 7) Paulo Cas
telo Branco, ex-Superintendente do IBAMA; 8) Ronal
do Barata, ex-Presidente do Instituto de Terras do
Pará; 9) Ubiratam Cazeta, Procurador da República
do Pará. Para dar início às exposições, foi convidado
o Sr. Cândido Paraguassu de Lemos Eléres a ocupar
assento à mesa e lhe dada a palavra. Concluída a ex
posição o convidado foi questionado pelos Deputa
dos Almir Sá, Sérgio Barros, Valdir Ganzer, Josué
Bengtson; Airton Cascavel e Babá. Dando prossegui
mento, o Presidente, após agradecer a participação
do Dr. Paraguassú pela sua grande contribuição à
Comissão convidou o Senhor Otávio Mendonça a to
mar assento à mesa. Antes de passar a palavra ao
convidado o Presidente informou aos membros da
CPI a prisão do Sr. Paulo Castelo Branco - que deve'- •
ria ser ouvido durante a audiência pública - e propôs
que o mesmo fosse ouvido naquela tarde, com base
em autorização judicial, a qual foi debatida por vários
parlamentares. Informou tambémArfe a Comissão
seria recebida pelo Governador dóEstado às 14:30h.
Em seguida concedeú-a palavra ao convidado. Antes
de iniciar os debates o Presidente informou aos mem
bros da CPI que em virtude dos ritos de indiciamento
do Sr. Paulo Castelo Branco, ficou ajustado com a
Polícia Federal que este seria ouvido pela CPI na tar
de do dia 26 de maio, sendo proposto que tal reunião
fosse de caráter reservado, a qual submetida a votos
foi aprovada. Iniciados os debates, o convidado foi
questionado pelos Deputados Antonio Feijão, Paulo
Rocha e Valdir Ganzer. Após agradecer ao Dr. Otávio

pela sua contribuição à Comissão, o Presidente sus-·
pendeu os trabalhos até às 15:h. Reabertos os traba
lhos, o Presidente convidou os Senhores Carlos
Alberto Lamarão, Procurador do Estado do Pará, e
Felício Pontes Junior, Procurador da República no
Estado do Pará, a tomarem_assento à mesa-.-Passou
a palavra ao Dr. Lamarão, e a seguir, ao Dr. Felício.
Encerradas as exposições, os convidados foram ar
guídos pelos Deputados Sérgio Carvalho, Valdir Gan
zer, Airton Cascavel, Josué Bengtson, Antônio Feijão,
Almir Sá, Nelson Mourão, Sérgio Barros, Babá,
Alceste Almeida e Paulo Rocha. Em sua intervenção
o Deputado Antônio Feijão se reportou à documenta
ção entregue à Secretaria da CPI em 22 de maio, so
bre as terras que pertenciam à INCENXIL e depois à
RANDOM apontando que nesta não figura o nome do
Sr. Cecílio Almeida. Encerrados os debates o Presi
dente reafirmou pedido ao Dr. Lamarão para que en
caminhasse os documentos citados em sua exposi
ção, oficialmente, à Presidência e agradeceu a am
bos pelas suas valiosas contribuições aos trabalhos
da Comissão. Prosseguindo, convidQu os Srs. Airton
e Lúcio Flávio de Faria Pinto para tomarem assento à
mesa, passando a palavra ao primeiro. Terminada
essa exposição o Presidente informou que o Jornalis
ta Lúcio Flávio, já tendo comparecido à CPI, em Bra
sília, iria apenas responder a questionamentos dos
Membros da Comissão. Usaram da, palavra para ar
guí-los, os Deputados Nilson Mourão, Josué Beng
tson, Babá, Airton Cascavel, Antônio Feijão e Renildo
Leal. Durante os questionamentos o Sr. Lúcio Flávio
fez entrega à CPI de exemplar do ,documento a que
havia se referido em sua exposição em Brasília, ou
seja, o contrato de gaveta assinado no dia 3 de junho
de 1995 pelos representantes da C.R.Almeida com
os vendedores de terras do Xingú. Encerrados os
questionamentos o Presidente agrpdeceu os convi
dados pela contribuição dada à C()missão e convidou
os dois últimos expositores da noitá" Dr. Ronaldo Ba
rata e Dr. Ubiratan Gazetta a tomarem assento à
Mesa e passou a palavra ao primeil'-Q e tão logo este
concluiu, a passou ao ~egundo. Int~rpelaram os con
vidados os Deputados 'S"ergio Carv~lho, Antônio Fei
jão, Renildo Leal, Babá, Nilson Mourão e Sérgio Bar
ros. Durante sua intérvenção o Deputado Sérgio Car
valho solicitou ao Dr. Felício o encaminhamento à Co
missão do levantamento que possuem sobre inquéri
tos em andamento e relàtivos à atuação de madeirei
ras em 'reservas indígenas e parques florestais, de
"proprietários" com títulos irregulares sobre terras pú
blicas e que as utilizam como garantia em emprésti
mos junto a instituições públicas;'obtendo deste o
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compromisso de providenciar o atendimento à solici
tação. Concluídos os debates o Presidente agrade
ceu a importante contribuição dos Drs. Ronaldo Bara
ta e Ubiratan Gazetta à Comissão. Requerimentos:
Foram aprovados cinco requerimentos, a saber: 1)
Do Deputado Renildo Leal: Requerimento nº 58 - re
quer seja convocada a esta CPI, como convidada, a
Delegada Maria das Graças, para expor sobre os in
quéritos em curso em Santarém sobre terras públicas
utilizadas para o pagamento de débitos previdenciári
os;. 2) do Deputado Josué Bengtson: Requerimento
nº 59 - r~quer a convocação do Prefeito de Altamira
para prestar informações, como testemunha, à CPI,
se possível nos dias 25 e 26 de maio; 3) Do Deputado
Sérgio Carvalho: Requerimento nº 60 - requer a con
vocação do Sr. Carlos Medeiros e seus procuradores
a prestar esclarecimentos, na qualidade de testemu
nha, a esta CPI sobre irregularidades de documentos
em vários cartórios de registros de imóveis no Estado
do Pará; 4) Do Deputado BABÁ: Requerimento nº 61
:- requer seja solicitado ao Superintendente da Su-

Idam a relação dos projetos liberados pelo FINAM nos
~Itimos quinze anos, com respectivos valores dos fi
nanciamentos, nome.dos beneficiários dos emprésti
mos, documentos das terras que caracterizam as re
feridas propriedades; e 5) Do Deputado Nilson Mou
rão: Requerimento nº 62: requer que a CPI realize vi
sita à Diretoria de Jornalismo da Rede Globo com o
objetivo de sensibilizá-Ia a realizar um programa de
âmbito nacional sobre as aquisições de terras no
Estado do Pará envolvendo o empresário Cecflio do
Rego Almeida. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e encer
rou a reunião às vinte duas horas e quarenta minutos,
antes convocando a próxima a realizar-se no dia vinte
seis do corrente, às nove horas, tendo por pauta de
trabalhos a audiência pública previamente agendada,
com a presença de convidados e depoentes. E, para
constar, eu, Erles Janner Costa Gorini, Secretária, la
vrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente e ira à publicação no Diá
rio da Câmara dos Deputados juntamente com as
notas taquigráficas. '

OSR.'PRESIDENTE (i:>eputado Luciano Cas
tro) - Reabrimos os trabalhos da Comissão. Convido
o Dr. Carlos Alberto Lamarão para comparecer à
mesa. (Pausa.) O Dr. Carlos Alberto Lamarão é o Pro
curador do Esta.do e está aqui para fazer a sua expla
nação. O senhor disporá do tempo de vinte minutos,
se precisar, um pouco mais, e depois ouviremos os
Srs.Deputados.E.u...queriaapro\leitara.op.ortunidade,.

também, já para convidar para a mesa o Dr. Felício
Pontes Júnior, que é o Procurador da República no
Estado do Pará, porque aí nós vamos ouvir os dois
Procuradores, o Procurador da República e o Procu
rador do Estado, e depois, então, os Srs. Parlamenta
res farão os questionamentos. (Pausa.) Vamos co
meçar ouvindo o Dr. Lamarão, que fará a sua exposi
ção e, logo em seguida, o Dr. Felfcio fará sua exposi
ção. Os assuntos são mais ou menos... estarão den
tro do mesmo enfoque e, depois, eles ficarão para o
debate com os Srs. Parlamentares. Com a palavra o
Dr. Lamarão.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de
mais nada, de agradecer à Comissão Parlamentar
pela oportunidade de, mais uma vez, me permitir tra
zer aqui algumas considerações sobre a questão fun
diária no Estado do Pará. Eu praticamente não prepa
rei uma exposição, até porque o objeto da CPI, eu
não... não percebi direito, se estaria centrado em um
episódio isoladamente ou dado, me parece, que exis
te uma abrangência maior, não é, porque nós temos
assim uma série de situações que precisam ser inves
tigadas no Estado do Pará. Eu não sei - e perguntaria
à Mesa - se gostariam que eu fizesse uma explana
ção sobre a... a questão que está sendo mais polêmi
ca no momento, que é a questão da CR Almeida, en
volvendo 7 milhões de hectares ou se... porque, na
verdade, eu não preparei uma palestra a respeito e
até dizia, ainda há pouco, que, na minha opinião, o
debate acadêmico pode trazer alguma conseqüência
negativa, digamos, porque a partir de uma explana
ção, que eu assisti a uma parte aqui, no expediente
da manhã, de uma pergunta, poderiam surgir inter
pretações, assim, duvidosas a respeito. Quando você
diz, por exemplo, que alguém que compra 7 milhões
de hectares, o simples fato de haver um registro imo
biliário e, em decorrência disso, há presunção de do
mínio dele emanada, caberia, a meu ver, algumas
considerações a respeito. Evidentemente que, no Di
reito, existe aquilo que a gente chama de... evidência.
Então, se alguém compra realmente 7 milhões de
hectares por um preço vil de 20 mil reais, essa pessoa
está sendo, no mínimo, desonesta ou burra. Qu~r di
zer, não há, me perdoem, uma terceira opção. Esse
esclarecimento, eu acho, esse sentido prático, eu
acho que se deveria dar na CPI. Perdoem a observa
ção, eu não... não estou questionando os trabalhos da
CPI, mas apenas fazendo uma observação, porque a
mim chegou essa impressão de que, de repente, as
pessoas. presentes.-as__pessoas...qu8_não têm maior
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conhecimento da matéria poderiam sair com a nítida
impressão de que alguém que compre 7 milhões de
hectares por 20 mil reais, não é, fez um negócio bom,
apenas comprou de má-fé. A meu ver, parece que
não. É preciso que se diga isso com todas as letras:
não, nisso houve má intenção, houve má-fé. Eu pedi
ria a permissão ao Deputado Luciano Castro para fa
zer uma explanação a respeito desse caso específi
co, se me for dada a oportunidade. É,.. em 95, no iní
cio de 95, nós assumimos a diretoria do ITERPA, e já
havia algumas'notas plantadas nos jornais do Sul a
respeito da venda de uma... daquilo que seria a maior
fazenda do mundo, com 4,7 milhões de hectares. Nós
tomamos, então, acautela de fazer uma, uma... expe
diente à autora da matéria, a jornalista Danuza Leão,
esclarecendo a ela e até pedindo que ela corrigisse a
notícia, para não induzir pessoas de boa-fé, aí sim, a
adquirir ou pensar em adquirir um imóvel com essa
extensão, até porque o Estado nunca fez concessão
com essa dimensão. E esclarecemos. Alguns meses
mais tarde, fomos procurados na... na, no ITERPA, na
sede do ITERPA, por duas pessoas que se diziam as
sessores do Dr. Cecílio Almeida, de Cecílio Rego
Almeida, e que estavam interessada na aquisição
desses 4,7 milhões de hectares no Município de Alta
mira. Nós, então, fizemos um levantamento da, da ori
gem da propriedade e chegamos à conclusão que, na
realidade, a origem era, muito precária, porque ela
não induzia sequer ao direito de propriedade, era um
mero contrato de arrendamento, ou seja, com vínculo
locatício. Era como se alguém tivesse alugado um
apartamento e, ao final do aluguel, do prazo do, ~Iu
guel; o inquilino tivesse ido, de má-fé, registrado o
apartamento em nome do... em nome do... - eu estou
tentando fazer uma figura pra exemplificar -, e... e ti
vesse registrado em seu nome e tivesse, mais tarde,..,
o cuidado, a esperteza de fazer um levantament~

pográfico para mostrar que o apartamento n~inha

apenas 100 metros quadrados, ele tinha toaa a cida
de de Belém. E, a partir daí, criou-se essa imagem,
quer dizer, fulano... é... passou a ser dono da cidade
de Belém, não é? Quer dizer, a partir de um contrato
de locação. A imagem njáestá tão distante da reali-
dade, porque,na-reaHdáde, os contratos - e eu os
tenho aqui e vou passar à Comissão - a origem
dessas terras. Ela foi um contrato de arrendamento
para a exploração de... de seringa, isso em 1920, por
aí, 1923. Na realidade, isso foi levado a um antigo Li
vro 3 de Propriedade, hoje Livro 2, livro específico do
registro de... de propriedade. Nós, então, esclarece
mos aos assessores do Sr. Cecílio Almeida, que eles
então comprassem, e fizemos isso de uma maneira

cortês, amável, afável. Na realidade, decorreram
mais alguns, alguns meses e fomos recebidos, nova
mente... recebemos, novamente, os mesmos asses
sores, para nos trazer a notícia de.que o Cecílio Alme
ida - e eu fiz questão de grifar isso na petição de can
celamento - era um homem impetuoso e que ele, a
despeito da posição assumida oficial pelo Estado, ele
resolveu comprar, não nos disse por quanto. Bom, eu
disse: Então, lamentavelmente,' nós vamos tomar
providências pra promover o canqelamento. E assim
fizemos. Eu entrei... eu entrei com aação de cancela
mento e consegui a tutela antecipada, porque a mi
nha preocupação, e ela persiste.até hoje, á partir de
uma decisão hoje do Tribunal, é que essas terras, pe
las informações que nós co..., começamos a reunir,
viesse a garantir dívidas do Sr. Cecílio Almeida pe
rante o INSS. Porque, c0":l0 eu poderia supor- e aí é
que vem a questão da evidência, ,que eu digo, que eu
estava me referindo agora - como eu poderia admitir
que um homem que está devendo·138 milhões de re
ais ao INSS possa vim fazer, de!)envolver o seu lado
altruísta, pra fazer projeto em benefício de... de indí
genas, numa área em que ele comprou por, aqui se
sabe; por 20 mil reais? Quer dizer, 'era uma atitude,
uma posição absurda. Absurda, né? E eu trago tam
bém para a CPI, para que a coisa não fique em pala
vras, porque palavras o vento leva, eu tenho um do
cumento da Procuradoria da, da República do Para
ná, onde eles, à guisa de colaboração, me enviaram
um documento da Corregedoria delJustiça daquele
Estado, mostrando que, rastreando·todos os cartórios
d~ reQistros de imóveis, buscando os bens pra justa
mer;é executar, pra fazer garantia da dívida com a,
com o INSS. Ora, não tivera eu a iniciativa de bloque-
/ '

ar qualquer operação de, de... envolvendo essas ter-
ras, e certamente elas teriam bancado, as nossas ter
ras, teriam bancado dívida do ·Sr. Cecílio Almeida.
Bom, como eu me contrapus a essa... a essa, à ope
ração, que eu considero desonesta mesmo - e eu
faço questão de dizer, eu não, não sou advogado de
dizerdata venia, ocolega está..., não, eu digo se a co
isa é correta ou se é desonesta -, isso foi uma opera
ção desonesta, eu faço, 'questão de mostrar. Eu, eu
estou sendo acionado' duas vezes pelo Sr. Cecílio
Almeida, eu a revista Veja e o jornalista Lúcio Flávio
Pinto, mas, se for o'caso, sairei daqui acionado a ter
ceira vez, não é? Porque eu acho·.....e eu dizia isso pro
Deputado Ganzer - é'muito difícil ~onciliar interesses
públicos com interesses particulares; sabe? Eu tenho
até algumas restrições'pras pessoas que vierem aqui
depor e que tenham interesses particulares pra tentar
dar feições jurídicas, interpretações ·jurídicas, pra fu-
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gir ao fato prático, ou seja: alguém quer se locupletar
da coisa pública, enquanto eu, como Procurador do
Estado, jamais permitirei isso, custe ações penais,
que estou respondendo ação penal, e tudo. A primei
ra grande retaliação foi na revista... no, no jornal O li
berai, o Sr. Cecflio Almeida pagou o jomalista Oliveira
Bastos, conhecido como "pena-de-aluguel", que já le
vou uma surra em Brasflia, de cinto, né, e é uma pes
soa conhecida com esse tipo de coisa, e ele então
fez uma matéria que eu trago aqui também, onde ele
diz, no texto do, do... numa passagem, ele diz: "O Dr.
Lamarão é um homem íntegro, correto, mas sobretu
do muito burro, porque ele não entende a dimensão
do meu projeto ecológico (...)". E essas coisas todas.
E há... houve, então, um outro episódio: o Wall Street
Journal, de Nova Iorque, no conhecimento de algu
mas matérias... é... que saíram no Sul do País, man
dou um correspondente aqui no... no Brasil, e eu fui
entrevistado e foi entrevistado o Sr. Cecílio Almeida.
E, como não era muito difícil de perceber, porque isso
é uma coisa que, digamos, num país em que as coi
sas são mais claras, vamos colocar assim, é... não se
leva muito a sério certas coisas. Eu me lembro há
dez, quinze anos atrás... o... e um outro episódio,
quando eu era quase garoto, alguém disse que tinha
comprado a torre Eiffel. Isso é aquele negócio: se al
guém faz isso, sabe, num país como os Estados Uni
dos, num país como a França e tudo, não se abre se
quer CPI, não, ou você tranca no hospício ou coloca
na cadeia, não há uma terceira opção também, não
é? Então~ na realidade, alguém dizer que comprou
um território do tamanho da Alemanha e da França
por 20 mil reais!?... Isso são evidências, Srs. Deputa
dos. Quer dizer, isso não é Direito, isso não é presun
ção de domínio, isso é presunção de má-fé. Isso é
presunção de má-fé, e não há quem diga e que me
prove o contrário, que me diga o contrário. Eu não
aceito que alguém me diga que na realidade não hou
ve má-fé, até porque ele foi avisado de que se tratava
de, de... de documento fraudulento, que era um con
trato de arrendamento. E eu tenho aqui provas, por
que o Arquivo do Iterpa nos informou, e nós repassa
mos pra ele isso, não é? Quer dizer, na realidade,
houve a matéria, e o Wall Street Journal em Nova Ior
que, o maior jornal do mundo - exceto em exempla
res, perde para um pasquim para China, salvo enga
no -, disse mais ou menos assim: que é um absurdo
um homem só brigando, né, contra toda uma estrutu
ra. Hum... Na r~alidade, perguntava: onde está o Go
verno? E, nesse momento, há quatro anos atrás, Srs.
Deputados, eu usei uma expressão: eu disse real
mente~ue, ameuy..er, este_homem_davia.estarnaca"

deia. Decorreram alguns, alguns meses, eu consegui
- graças a Deus - a tutela antecipada, pra que nos
sas terras ficassem garantidas, quer dizer, exceto
agora, porque houve uma decisão do... do Desem
bargador, há coisa de.... a semana passada, salvo
engano, em que ele, simplesmente, sensibilizado
pelo direito adquirido e pela, pela... pela, digamos,
transparência do direito do Sr. Cecílio Almeida, ele
simplesmente suspendeu a, a liminar. Quer dizer, eu
não sei o que vai acontecer, Srs. Deputados; eu não
sei. Porque, na realidade, na realidade, eu tenho do
cumentos e vou trazer, vou fazer a juntada disso,
onde a Procuradoria do Paraná mostra as dívidas do
Sr. Cecflio Almeida. Quer dizer, eu... eu gostaria de
saber como ficará, no momento em que essa pessoa
vai dar nossas terras em garantia pra dívidas pessoa
is? Então, é aquele negócio, é.... mais uma vez eu te
nho aqui que prometer que é a última, eu não virei
mais a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, a
não ser compelido pela Polícia, entendeu? Porque,
na realidade, há cinco anos que eu venho enfrentan
do problemas, eu venho enfrentando dificuldades,
até de ordem financeira mesmo, porque ninguém
veio pagar aquilo que eu tive de pagar, advogados em
São Paulo, sabe? Eu trouxe o problema para a CPI
instalada aqui no Estado do Pará, as conclusões são
belíssimas, eu recebi um voto de louvor, eu recebi
elogios, eu recebi considerações de toda ordem, mas
os problemas ficaram comigo, Srs. Deputados, enten
deu? Quer dizer, na realidade, eu acho que é, é um
fato que não há muito a investigar. Se nós quiser
mos... é... colocar juristas, debater... questijo de...
Evidentemente que presunção de domínio 'existe.
Existe, sim, a presunção de domínio. O Códig~ Civil
diz isso: "Presume-se em favor de quem estiver regis
trada a propriedade do imóvel". Acontece que isto aí,
o direito, ele tem que ser visto também sob vários ân
gulos, sob vários enfoques. Eu pergunto aos senho
res: se alguém trouxesse uma Mercedes Benz zero
quilômetro e lhe oferecesse, Deputado, por... por dois
reais, por exemplo, pra guardar exatamente as mes
mas proporções, ou até menos? Se o senhor com
prasse, o senhor estaria agindo de má-fé, não é? Ou,

.ou alguém ia lhe vender uma Mercedes zero quilôme
tro por dois reais?!... Para ter uma idéia, eu fiz, entãq,
o seguinte: tive a cautela, ainda, de oficiar o INCRA a
respeito do ITR, pra saber se essas áreas estavam
registradas pra fins de pagamento de ITR e se o pa
gamento dos impostos estavam em dia; eles disse
ram que não, nem a empresa... é... é... que havia alie
nado o imóvel para a empresa do Sr. Cecílio Almeida

_e_nem a_outra empresa_teve_o cuidado_tambémdeJa-
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zer O registro. Eu voltei ao assunto, perguntando,
aproximadamente, quanto sairia esse imposto, consi
derando que você tem os cinco últimos exercícios, em
função da, da... da prescrição qüinqüenal, quanto sai
riam... é... quanto sairiam essas terras. Se, digamos,
por uma razão qualquer, por medo, por pressão, até
porque ele poderia ter desistido, é... quanto sairia, va
mos dizer assim, pro Sr. CecmO ALmeida regulafiz-aF
essas áre~s p-erante o, o cartório, diante'a legislação
que regulamenta e exige a... a, o pagamento do ITR?
Uma bagatela de 200 milhões de reais. Querdizer, ou
seja: se eu desistisse da ação, o Sr: Cecmo, pra regu
larizar a... a, a sua propriedade junto ao cartório, ele
teria que pagar a bagatela de 200 milhões de reais.
Então, para os senhores-verem, Deputados, queC
é... assim... não precisa ir muito... não demanda mai
ores indagações pra se chegar a uma conclusão. Ele
fez um bom negócio? Fez, fez um bom negócio. Ago
ra, os culpados somos nós, lamentavelmente somos
nós os culpados, porque essas coisas não deveriam
acontecer. Há cinco anos que eu venho sendo... so
frendo retaliações, sofrendo ações judiciais, não é, e
a gente aqui debatendo, e a CPI aqui apurando, uma
outra CPI agora. Eu pergunto o seguinte: qual o próxi
mo passo? Seria, daqui a pouco, suspender essa tu
teia antecipada e as nossas terras garantirem dívidas
do Sr. Cecmo Almeida? É isto? Porque as pessoas
não querem dizer que ele usou de má-fé? Eu digo que
ele usou de má-fé. Antes de sair de casa, eu recebi
um outro telefonema, de que eu seria morto ao sair
daqui, sabem? Isso aí eu já nem me preocupo mais
com isso, eu já nem me preocupo. Eu já passei três
anos, o Dr. Ronaldo Barata, que está chegando ago
ra, é testemunha disso, com um PM na minha casa,
não é, ameaçado de morte. E telefonemas pro !terpa,
ele também passou por is!g..-Guéf dizer, chegou o
momento... você vê.o que está acontecendo no Iba
ma. Você vê o que está acontecendo. Porque nessa
mesma época... eu trago um outro caso aqui, Deputa
do, eu não cheguei a... a mostrar pro Deputado Gan
zero Eu trouxe... na mesma época, eu não entrei ape
nas com uma ação de cancelamento contra o Sr. Ce
cmo Almeida e ~s terras que ele diz ser de proprieda
de dele, mas de alguns outros seringais, um deles de
uma empresa chamada Kramm Engenharia. Essa
empresa, ela teria conseguido do IBAMA uma reser
va que devert.'aser permanente, mas que é/es nomi
naram perpétu ,não sei por que, de 500 mil hectares
desmembrad, s de uma área maior de 1 milhão e 300
mil, sabe? Ora, e as autoridades do Ibama aprovaram
isso, não ouviram o ITERPA, e a origem, na realida
de, é tão frágil quanto a origem do Sr. Cecmo Almei-

da. Então, é... eu não tenho muita coisa mais a dizer
sobre este assunto. Eu gostaria até de ficar à vonta
de, à inteira disposição dos senhores, pra responder
a qualquer pergunta a respeito do assunto. Agora, eu
me comprometo, sim, a colocar à disposição da CPI
toda a farta documentação que eu trouxe. Eu não sei
se daria tempo de mostrar, porque é tãoJartaadocu-,
mentação":~·. 'Eu so gostaria, pra finalizar este tópico, é
que... é... é... Indagado sobre o valor pago, o Sr. Cecí
Iio teria declarado à imprensa nacional que ele havi'
pago 6 milhões de reais. Mentira! Mentira mais uma
vez. E eu faço questão de dizer "mentira", em vez d~

'dizer "não é verdade", prefiro dizer que é mentira
mesmo, porque, na realidade, é... nós'conseguimõS
um contrato, o chamado contrato de gaveta, onde ele
se comprometia a pagar 125 mil reais contra a segun
da parcela, a regularizar, ao reconhecimento por par
te do ITERPA da dominialidade plena da propriedade,
já sabendo antecipadamente que jamais iria ocorrer
isso. Agora, o... eu pergunto aos senhores o seguinte:
qual o sentido disso? O sentido é exatamente isso o
que eu tô questionando: já se vão cinco anos, e o Sr.
Cecílio, diante da colocação feita assim, presumivel
mente é o proprietário não de 4 mil, porque na ação
que ele propôs contra mim, ação penal, que ele não
justifica como, ele diz que ele comprou legalmente 7
milhões de hectares. É preciso até que se saiba de
onde ele acrescentou já mais aos 4 mil os 5 milhões,
já conseguiu somar... chegar a 7 milhões. Eu, real
mente, não sei... eu não sei dizer. E'ntão, eu fico à in
teira disposição dos senhores pra qualquer indaga
ção a respeito desse tópico. Eu não sei se o objetivo
da CPI, ainda numa primeira sessão hoje, é... iria um
pouco mais além, vamos dizer, em questões de Car
los Medeiros e a outros escândalos, e por aí se vai.
Eu não sei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Lamarão, a CPI vai investigar tudo o que lhe
chegue, ou... até mesmo algumas indicações ou
questões que já se tornaram públicas através dos ór
gãos de imprensa.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Pois não. Então gostaria... pediria que me
desse uma outra oportunidade, porque nós teremos,
parece, um espaço pra algumas indagações por parte
dos Srs. Deputados. E eu pediria, então, que me fosse
dada outra oportunidàde pra abordar outras ques
tões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O senhor no debate... os senhores vão debater
com o senhor depois, logo a seguir. Vou ouvir o Or. Fe-
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Ifcio, e depois eles vão debater também com o se- para um, que pegava... fazia averbações de levanta-
nhor...· mento topográficos e revendia isso. Quer dizer, tal-

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente ... Sr. vez, eu arriscaria a dizer o seguinte: que isso já che-
Presidente. garia talvez à casa de 100 milhões de reais, tanto que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- no levantamento que se fez em... em... com apoio da,
tro) - Pois não. da Comissão Pastoral da Tel!!!.L~ffi-alg.unS--Müfliefpi-

O SR. DEP-UTADO BABÁ _ ~a-(iflift- QS da reglãe--dasilhas, Breves e PorteI, nós verifica-
tetigúlel}situa~-porqüe.~:-qüe ãíe abordou agora há mos grande, a grande incidência de casos de Carlos

y--, Medeiros, nós verificamos que a extensão das áreas
pouco com relação a Carlos Medeiros, que é um caso fraudulentas, ela equivaleria mais ou menos a três ve-
à parte gravíssimo aqui no Estado... A minha proposta zes a extensão do município, ou seja, a ser verdade
é que seja escutado o Dr. Carlos Lamarão com rela- isso _ e eu acredito que seja -, foi diante de um levan-
ção a essa situação, pra depois passar pra outro, por- tamento sério, nós teríam-º_s-umasitua~ão;;~cfifíCi["
que eu acho que não é motivo do debate... porque nós .0 Estadol1ao devéríã-dar mais nem um título de terra,
queremos entrar ,no.º~~ate já sobre a situação, p'ór- porque estaria praticando crime, até diante daquilo
que'até'hoje não se sabe o destino real desse Sr. Car- que o Prof. Otavio Mendonça colocou, a presunção
los .... de domínio. Se ela, ela existe, se ela existe, a presun-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- ção de domínio, e o Estado concede sem cancelar, o
tro) - Pois não. Dr. Lamarão, então, gostaríamos de Estado estaria praticando um crime e uma irregulari-
ouvi-lo sobre o caso Medeiros. dade administrativa. Quer dizer, veja a situação fun-

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO diária do Estado do Pará. Quer dizer, a rigor... a rigor,
CORREA - Concorda? É... a questão Carlos Medei- muito se fala em reforma agrária, muito se fala em as-
ros já se alonga há mais de, de 25 anos... há mais de sentamentos fundiários etc., etc., mas, na realidade,
25, é. Quando o ITERPA foi criado, em 75, já havia... já não está fazendo nada de sério. Não está. E eu estou
se questionava a figura desse fantasma Carlos Mede- provando isso. Se você pegar, por exemplo, Breves e
iros. Na verdade, a origem disso... isso foi outra mano- Portei, você não encontra um palmo de terra, pelo
bra muito... aliás, há coisas assim que, que muitas ve- contrário, que não esteja coberto por documento frau-
zes você tem que admitir: há esperteza. Elaboraram dulento. Então o que fazer? Talvez aquela proposta
um inventário a partir de dois portugueses que eram do Dr. Otavio Mendonça, no sentido de se elaborar
detentores de alguns títulos de terra. Esses dois por- uma lei e reativar aquilo que era conhecido como a
tugueses teriam morr.ido. Alguém abriu o inventário, chamada... é... o AI-5 do registro público, que é a
porque o inventário, os senhores sabem, pode ser 6739, que é uma lei ainda elaborada à época do, do
aberto por qualquer pessoa que tenha interesse, e foi período totalitário, em que o Poder Público, por re-
nomeado como inventariante justamente o Carlos querimento de pessoa jurídica, poderia simplesmente
Medeiros. É... foi julgado procedente inclusive a pro- requerer ao Corregedor de Justiça que declarasse a
priedade desses bens. O que fizeram? Arrolaram, a nulidade do título. E, na realidade, na realidade, essa
partir de informações colhidas junto a órgãos de ter- lei, até conversando com o Dr. Otavio Mendonça, eu
ras, vários títulos de posse, de propriedade, cartas de levantei essa questão da, da... a partir da Constitui-
sesmaria, títulos de propriedade definitivo, títulos pro- -'ção de 88, que foi clara quanto ao aspecto do contra-
visórios etc., que abrangem praticamente grande par- . ditório da ampla defesa, e que, a meu ver, eu... eu dis-
te do território do Estado do Pará. O levantamento 'se a ele que não utilizava essa lei, porque eu corria
que se fez, em 75, quando o Dr. Ronaldo Borato era Sempre o risco de, numa contestação, alguém argüir
Presidente do Iterpa, é... atingiu-se mais ou menos ou entrar com o incidente de, de inconstitucionalidade
8% do território do Estado do Pará e 1% do, do territó- C1iante desse dispositivo. Mas ela... no fundo, no fun-
rio brasileiro. Evidentemente que é esse valor essa, do, o espírito dessa lei não se afasta tanto de alguns
essa dimensão, ela lJão nos dá um resultado diga- dispositivos, do 214, por exemplo, do... do, da Lei de

'mos, não retrata a si\uação atual, nem de longe. Por Registro Público, e que o jujz no conhecimento de
quê? Porque esse, esse, essa... esse levantamento uma nulidade ele pode, de ofício, declarar essa nuli-
foi feito a partir dos dados consignados e extrafdos do dade. O grande problema é que a máquina do Poder
Inventário por Carlos Medeiros. Ora, todos nós sabe- Judiciário, ela também... ela fica muito atrelada a uma
mos, todos nós sabemos que é... em 25 anos essas série de circunstâncias, então não funciona, né? De
ár:eas _faram_seJnultiplicando..--8las -foram-Y-endidas__ certajorma._issQacaba_prejudicando_ qualquer_ação
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por parte do Poder Público~' Então, eu acho que a... a
saída seria reativar, daroutrà dimensão para essa lei,
a 6739, porque aí, sim, nós chegamos em alguns ca
sos aqui, no Estado do Pará, a fazer alguns cancelá
mentos. Voltando à' questão dó Carlos Medeiros, nós
então, é... o próprio presidente do ihquérito judicial,
elaboramos um protesto judicial; tivemos que mandar
correspondência pra todos os cartórios pedindo aver
bação, mandamos para'o Ibama etc., etc. Só que não
tivemos nenhum retomo. O~ qartórios cOÍ'ltinuaram,a
fornecer certidões sem as averbaçõ'es, o... o IBAMA
conseguiu... aprovar, coriseguiu aprovar projetos
sem considerar o protesto; o ;ITERPA continua 'não
sendo ouvido a respeito. dessas questões,' enfim,
sabe, sem falar no outro caso ~ério, Srs..Deputados.
É que como muito se fala na questão de inconstitucio
nalidade, de 1164, porquf:l grande parte dessas áreas
de Carlqs Medeiros estão abrangidas no polígono
transferido, e polígono é uma'coisa até difícil, porque
praticamente são dois terços das nossas terras que
foram transferidas para o domínio da União. Ede uma
maneira absurda. Não que a União não pudesse, por
que num regime de exceção realmente eles podiam
transferir, é o declarado como de área de segurança
nacional. O que as pessoas desconhecem é que o
Incra jamais poderia ter atuado nessas áreas sem
que elas tivessem sido, as faixas transferidas como
de segurança regional, tivessem sido cobertas total
mente por decretos dãclarando ·zona prioritária para
reforma agrária, que im...~ imploca, implica no zonea
mento, implica no, na definição de' solos, enfim, uma
série de atos para, enfim, declarar..Quer dizer, eu di
ria o seguinte: que' de certa: forma',- me perdoem a
imagem -, mas eu diria que a União nesse período
ela foi uma espécie de deposit~ria infiel das nossas
terras. Na realidade, houve o trabalho por parte.:.
através de projeto é, enfim e, na realidade, nós não
sabemos ao certo... até hoje não se tem 'um cadastro,
nem o Estado tem l:lm càdastro perfeito de suas ter
ras, e a União também não tem um cadastro das suas
terras a respeito de arrecadações, a respeito de de
sapropriações etc., 'eta: E grande parte dessas terras,
é.•. que constam de inventário ae onde surgiu essa fi
gura fictícia do Carlos Medeiros estão direcionados à
União. E, veja bem; nEr épocaI então, como o Poder
Público Federal atuavá"de certa forma, com a chibata
na mão, não se preçcuparam muitó com o que estava
acontecendo .pelos'bastidores: Quer dizer,' estavam
proliferando verdadeiras quadrilhas, agindo e fazen
do operaçõ'es de venda.:Não.·Elés... eles•.. estabele
ciam projetos de assentamento' com-pareceres'já:..
já... já... já elaborados; O' sujeito só tinha que preen--. .

cher, praticamente, os dados, né, o nome, a dimen
são da área etc. Quer dizer, aí começaram uma outra
questão também do... muito... é... é... e levando con
tra a questão do agrarismo, sabe? Até hoje, o máximo
que se pode falar seria em especialista de Direito
Fundiário, porque, na realidade,. não se tem ... se
'Você não tem uma política fundiária definida, como fa
lar em economia rural? Como falar em Direito Agrá
rio? Quer dizer, o Direito Agrário acabou sendo um
privilégio de alguns procuradores do Incra que, àque
la época, se limitavam afazer considerações em cima
do Estatuto da Terra, não é? Quer dizer, se você pe
giu os grandes tratados da época do Direito Agrário,
não passam de compilações do Estatuto da Terra,
não é? Então essas coisas todas precisam ser ditas
com todas as letras do alfabeto, sem medo, sem pre
qcupações, sem... sem... sem esse Iinguajar do advo
gado, de data venia. Não existe isso. Isso é um mo
mento muito sério que nós estamos atravessando.
Para você ver: durante cinco anos nós estamos deba
tendo questões aqui, quando - cá pra nós - se fosse
uma... em outro país, sabe, isso nem seria levado em
consideração. O sujeito dizer que comprou, retornan
do ao negócio do Dr. Cecílio Almeida, que comprou 7
milhões de hectares, é preciso que a pessoa não te
nha dimensão do que são 7 milhões de hectares,
sabe, sabendo que chegou essa... esses imóveis vin
do das cadeias irregulares de Carlos Medeiros, que
nem existe. Essa figura não existe. Nós saímos ras
treando CPF, carteira de identidade, e a Polícia reme
teu um inquérito para a Justiça, que até hoje não sei
se ,está parado, mas provando que essa figura não
existe. Entretanto, alguém se diz procurador de um
fantasma, e o Poder Judiciário não diz: "Mas, meu
amigo, traga o seu constituinte aqui, mostre quem é
ele." Quer dizer é muito fácil. Quer dizer, ar a minha
preocupação com o caráter prático do trabalho da
CPI. A minha colaboração é no sentido de, de fazer
algumas sugestões nesse sentido, porque senão nós
corremos o risco de dar margem a interpretações du
vidosas, como isso. Se você fizer uma pergunta a
mim, dizendo: "Dr. Carlos -;, como eu ouvi no início...
'no final da palestra - o Dr..f~ecflio, a propriedade é
dele?" Tá registrada no nome da família dele. Tudo
beni, mas é... mas é absurdo, porque, na realidade, é
um título falso, é um documento fraudulento, sabe?
_Mas o código civil vem, como bem colocado, dizendo
que realmente a presunção de domínio emana do re
gistro imobiliário, coisa que ninguém duvida, não é?
Então eu gostaria de... até porque eu disse, eu não
tive a preocupação de preparar uma palestra, até por
q~e não'sabia exatamente quais os limites de... de...
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de... dos trabalho desta CPI, sobretudo numa primei
ra apresentação, I então eu ficaria à disposição pra
tentar responder a algumas indagações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não. Deputado Alceste.

O SR. DEPU:rADO ALCESTE ALMEIDA - O
-nobre depo~nte..:~d~hobre depoente, Dr. Carlos, é...
falou na possibilidade de narrar... O nobre depoente,
Dr. Carlos, falou 'na 'possibilidade de narrar outros ca
sos, outras situaçé'éS"similares a essa, ou o que tives
sem uma abrangência também nessa questão fundiá
ria, já que a CPI não... já que a CPI não se reporta
apenas a Cécílio'e·a·Carlos Medeiros. A nossa abran
gência, como Cpi, eta.:. envolve as áreas públicas da
Amazônia. E na experiência do nobre depoente' que
trabalha, sobretudo, ná parte de... Procuradoriá?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Procuradoria Fundiária.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Fun
diária. Acredito qu~:póssa enriquecer mais subsídios,
pra que nós poss.a~9s.ter uma noção mais ampla, da
questão no Pará ~ na Ámazônia em si. É uma suges-
tão: .

~ " . '

O SR. PRESIQENTE (Deputado Luciano Ças
tro) - Eu... eu... eu, não sei se o Deputado Alceste tá
propondo ao nível' de debate. Nós... o que combina
mos aqui seria ouvir o Dr. Carlos Lamarão, depois ou
vir o Dr. Felício, e dépois então nós debatermos 'com
os dois. Então queria,só propor isso. O Dr. Lamarão Já
... já. .. ele, ele colocou\no início que o assunto.é' vasto
e que ele iria abordar uma questão pontual, que era o
caso de, de Cecílio.do Rego Almeida. Depois, por
ponderação do Deputado Babá, ele também fez ob
servações sobre o caso Medeiros. Então nós.,. eu
vou... eu ia propor q4e pudéssemos ouvir o Dr. Feiípio
e, depois disso, no d~bate, o Dr. Medeiros.., ,d~scui
pe... o...

O SR. DEPU~ADO ALMIR SÁ - Presi~Ejrite,
questão de ordem, p,residente. Eu gostaria qué fos
se... Presidente, questão de ordem. Eu gostSl~i~' que
fosse rodada a lista de in~.crição pra falar, porque
pra... ordenar os trabalhos. ObrJ~ado. /' .;. "

O SR. PRESIDENTE (Depútado Luciano. Cas
tro) - Pois não. Nós yamos abrir.."nós vamo~-abrir

nova lista de inscrição., Agora, o pr.imeiro já inscrito
que pediu foi o Deputado Airton Cascavel, mas. nós
vamos abrir nova Iista·de inscrição..Eu vou passar a
palavra ao Dr. Felício. . ,', '

O SR. FELíCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Sr. Deputado Presidente;',!;Sr. Deputado
eresidenter-Sr..s. _Deputadosr- eU~.-sLI· .me._enGontro

meio rouco, se pudesse subir um pouquinho só o vo
lume do microfone... Só mais um pouquinho. Isso. É...
eu me sinto extremamente honrado de ter sido convo
cado para esta CPI por um motivo muito especial, Sr.
Presidente. É... quando se milita nessa área, logo no
início, a primeira lição que se tira é a seguinte: não há
possibilidade nenhuma, não há possibilidade nenhu
ma de um órgão apenas ou um ente da Federação
apenas resolver o problema, a bagunça fundiária que
é o Estado do Pará. Só mesmo se houver uma corre
lação de forças com órgãos federais e órgãos estadu
ais é que nós possamos chegar a ter qualquer... uma
previsão mínima de combater, pelo menos metade do
problema da grilagem de terras no Pará~ Então é ex
tremamente válida a criação de uma CPI como esta,
na Câmara Federal, que já vai chegar é... munida de
muitos documentos que se processaram no ano pas
sado nesta mesma Casa, por conta da CPI da Grila
gem instalada pela Assembléia Legislativa do Pará.
Então nós não vamos partir do zero, não somente
pela existência dessa CPI anterior, mas muito mais
porque outras ações, várias outras ações já foram
movidas nesse tempo, e nós precisamos é atacar
agora o problema na sua origem, ou seja, naquele lu
gar onde está atravancando a... os... a... os órgãos de
Justiça de fazer com que esses títulos grilados desa
pareçam. Então... nós, a Procuradoria da República,
ela vai se descentralizar, ela vai se interiorizar agora
no final da década de 90. E o Estado do Pará obteve
duas outras Procuradorias da República em seu terri-

'tório: uma localizada em Santarém, a outra em Mara
bá. A partir 'desse,momento, houve possibilidade do

'Ministério Público Federal estarmuito mais próximo à
,população e muito mais próximo àqueles problemas
que dizem respeito à Justiça Federal. Então foi nessa
proximidade que nós começamos a ter contato com

,pessoas... pessoas 'remanescentes de comunidades
quilombolas, remanescentes 'de quilombos, com co
munidades indígenas, -com comunidades ribeirinhas
que chegavam à porta da Procuradoria da República
dizendo o seguinte: "Doutor, há alguém que está den
tro da nossa área e deu esse documento pra gente
que disse que é um título de. propriedade do cartório

.lá' do nosso:Município, 'dizendo que é dona, que é
'donâ da nossa área. Nessa área onde nós estamos,
dela... viveu 'o'meu bisavô,: depois viveu o meu àvô,
vive meu pai e agora estou vivendo eu. E, ainda as
sim; vem alguém dizendo que... ,' ser dono dessa
área)' Quando nós começamos a fazer a averiguação
desses títulos; que incidiam, quase 'todos eles, em
terras federais,'a maior parte das comunidades rema·

.nescentes.-d.e ,qUilombos quelêmsuaS-terras_tituladas
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hoje em seu nomes são... é oriundas de áreas fede-
rais, de terras federais. É há... há uma imensidão
também de terras federais no Estado do Pará que
está... é... sob a responsabilidade do Incra, onde se
faz assentamento... é... projeto de assentamento é .
fundiário. Há também outra imensidão de... de terra .
de terras federais, que são aquelas que estão... é .
sob a tutela da Funai, consideradas, portanto, titula
das como terras indígenas. E há também outras ter
ras que estão em nome dos Ministérios, hoje o Minis
tério da Defesa, mas, naquele tempo, bem separado
entre Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, essas
pessoas habitavam terras que são, por lei ou por títu
los, terras da União. E vinham até a Procuradoria da
República. E, quando começávamos a fazer a investi
gação, se via logo, claramente, no início, que os títu
los eram gri... grilados. Primeira providência, qual
era? Entrar com ação pra anular aqueles títulos, já
pedindo em tutela antecipada, como foi feito pelo Dr.
Lamarão, no caso da CR Almeida, pedindo que a pes
soa que de... de... detivesse aquele título, o réu na
quela ação, fosse impedido de entrar naquela área.
Não era só não vender a terra, mas também impedido
de entrar na área, por conta do conflito... é... é... agrá
rio que poderia se dar com aquetas comunidades que
lá viviam. Isso foi feito, isso continua sendo feito. Mas
nós percebemos que é esse tipo de ação, do ponto de
vista civil, não era tudo. Era preciso também que se
apurasse a responsabilidade daquele título, como
aquele título.:. é... público chegou a ser... é... é... emi
tido. E, por isso, se pedia ao mesmo tempo, se deter
minava à Polícia Federal a instauração de inquérito
policial para apurar aquele fato. Então, temos aqui
uma providência civil e outra providência criminal,
que corriam e correm juntas. Juntas, eu digo, cada
uma na sua trilha, mas que vinham concomitante:
uma pra anular o título e a outra pra apurar a respon
sabilidade criminal dessas pessoas. Pois, bem. Um
fato, um Município nos chama a atenção. E eu acho
que nós poderíamos nos... é... nos detersobre ele um
pouco mais, sim, porconta da visibilidade que a gente
tem no Estado do Pará, que é o Município de Altami
ra. O Município de Altamira é o maior Município do
Estado do Pará. Ele congrega no seu territórios, no
seu território, vários, vários... é... países da Europa,
juntos até. E esse Município de Altamira, Sr. Presi
dente, ele era, pra nós, extremamente peculiar, por
que nós vamos encontrar nele a... a... não... não só o
título da CR Almeida, quando a Procuradoria da Re
pública em Santarém é instaurada, é instalada, já ha
via sido proposta a ação de cancelamento do título do
Dr. Cecílio do Rego Almeida pelo Dr. Lamarão, já ha-

via sido proposta. Então, que que fi~emos nós, quan
do constatamos que, sobre aquela área do Sr. Cecí
lio, existiam dois assentamentos do Incra, dois assen
tamentos, já projetos de assentamento, com cente
nas de famílias morando lá dentro, duas terras indíge
nas e mais... é... um... um... um trecho de terras... é...
do Estado do Pará? Nós entramos com um pedido,
nesta ação, no curso desta ação, como litisconsorte
ativo. Que quer dizer? Nós entramos com um pedido
dizendo o seguinte: Estamos agora fazendo parte do
pólo do autor da ação, ao lado do autor da ação, para
querer a nulidade desse título. E, como esse... esse
título, e congrega terra federal, é necessário que se
passe agora para que ele seja julgado pela Justiça
Federal. O que que acontecia especificamente nessa
ação? E é onde eu peço ajuda dos senhores pra isso.
Infelizmente, no Brasil, nós não temos um mecanis
mo judicial pra fazer com que o Judiciário trabalhe,
nós não temos ações judiciais pra fazer, principal
mente, com que os Tribunais de Justiça cumpram o
seu... os membros do Tribunal de Justiça cumpram o
seu papel, que é julgar aquelas causas. A partir do
momento da propositura da ação pelo Dr. Lamarão,
logo após em seguida a propositura da ação, não ha
via mais nenhuma ato processual ali. Que que acon
tece? A... as empresas do Dr. Cecílio entram com
uma ação, com um incidente processual chamado ex
ceção de suspeição. O que que dizia, o que querdizer
a exceção de suspeição? Diz o seguinte: não pode
haver nenhum ato do juiz desse feito, do juiz que pre
side esse feito, porque ele é suspeito de estar do lado
de uma das partes ali, e, por isso, então, estar impedi
do, estar... não há possibilidade nenhuma de ele jul
gar. aquele feito. E tudo que ele fizer é nulo. Logo, se
há um incidente desse, quem julga isso, já que o juiz é
o acusado nesse caso, quem julga é o Tribunal de
Justiça. Esse incidente sobe ao Tribunal de Justiça
em 1996, em 1996. Pasmem, senhores. Logo após,
acho que meses após, Dr. Lamarão - poucos meses
após esse incidente -, trocà, 'háJJma troca do juiz do
feito. Que que acontece? Qual éa lógica jurídica, qual
é a lógica pra todos nós? Se troca, se é trocado o juiz
do feito, perde o objeto aquele incidente, perde o ob
jéto a exceção de suspeição. Por quê? Porque, se o
juiz que está já é outro, não tem mais que se falar em
suspeição do juiz antigo, porque ele não vai mais ter
acesso aos autos. Não-existe mais suspeição. E isso,
pra que isso fosse declarado em dois parágrafos, sem
que se levasse ao Pleno do Tribunal, ou às Câmaras
do Tribunal, não é, o desembargador que esteve...
que... que... a quem foi distribuído esse incidente, fi
cou com ele na mão de 96 a 99, pra somente em 99,
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como resultado'dá CPI que aconteceu aqui, na Câ
mara Legislatival'n'à,Assembléia Legislativa... E há al
guns Deputados aqui que participaram intensamente
daqueles trabalhas.: É... a partir daquele momento,.
com os efeitos daquela ação, foi que ele fizesse um
despacho dizendo.o-seguinte: "Está prejudicado o in
cidente de suspeição, volta o processo pra sua ori
gem". Ora, o Dr. Lamarão já tinha feito todas as inves
tigações possíveis sobre o caso, sobre o caso. O Dr.
Cecília, quando foi chamado aqui nesta Casa, estava
ao nosso lado, disse pra mim, apontando pra mim,
depois que-eu o-denunciei, depois'que eu fiz publica
mente a... a defesa. daquela ação, dizendo que ela
está certa, que aqueles títulos não são verdadeiros,
ele disse o seguinte: "Se o Judiciário disser que o que
o senhor tá dizendo '8 verdade, eu paro, eu não vou
entrar na área". Então, parece que havia... havia
uma... uma certeza de ·que a coisa não iria andar no
Judiciário, que tudo que precisava ser investigado so
bre aquele caso específico já foi. Está nos autos do
processo judicial:.Ném nós precisamos fazer muita
coisa nele. Já tinha sido feito pelo Iterpa. O que que
precisava, então? Precisava que isso andasse. E
uma das... uma das críticas que eu tenho à CPI da
Assembléia Legislativa do ano passado, é que não
teve força suficiente pra compelir a vinda dos desem
bargadores na sua sessão. E isso vocês devem e po
dem fazer. Não há justificativa nenhuma de... é... que
bra ou de violação'do princípio da independência e
harmonia dos Poderes, se os senhores, como mem·
bras do Poder... do' Poder Legislativo, se o senhor,
membros do Poder-Legislativo - eu'vou dar já, já, De
putado -, membros· do Poder Legislativo, não pude
rem ouvir, pra que Ó trabalho seja feito a contento,
não puderem ouvir, em, nesta sessão, desembarga
dores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E... e
isso tá sendo... isso'já se viu ... já há... há... já. há...
uma prática reiterada disso, de outras CPls,- feitas

.pela mesma Câmara-Federal, que os senhores per
tencem, que membros do Judiciário têm vindo, sim,
pra prestar... é... seus depoimentos, alguns até sendo
fortemente acusados pelos Srs. Deputados, diante
das provas que lhes são forne~idas. Então, dois, duas
pessoas são fundamentais para que-se possa énten
der por que esse processo-fi6bu tanto tempo parado.
Primeiro, o Relator do caso, que é O· Desembargador
João Alberto Paiva; segundo, a Corr.egedoria, a Cor
regedora-Gerai da Justiça, Desembargadora Maria
de Nazareth Brabo. São duas pessoas fundamentais
pelo... pelo cargo que ocupam. A primeira, porque foi
o Relator desse processo que ficou três anos já preju
dicado e sem possibilidade. que se fizesse com que

ele andasse. Hoje, se aquilo não tivesse acontecido,
hoje, com absoluta certeza, se estivesse naquele mo
mento ido para a vara federal de Santarém, que não é
uma vara assoberbada de processos, é uma vara fe
deral nova, por isso as coisas ainda andam com uma
certa... com uma certa rapidez, com uma certa celeri
dade naquele lugar, hoje aquilo já estaria julgado e
hoje já poderíamos estar comemorando a vitória do
Dr. Lamarão, aqui. Se pudesse, se tivessem deixado
que o Judiciário, é... se tivessem deixado que a trami·
tação do processo tivesse o seu.curso normal. Bom,
e.::'com esse, com esse panorama, a partir da... da
ação do Dr. Lamarão, é... nos chegam outros títulos já
com... com... de denúncias de pessoas também da
quela área, porque - pasmem os senhores - que...
é... verifiquem os senhores uma coisa: só não houve
confronto fundiário, só não houve um conflito com
mortes extremamente... é... densas naquele... com
esse episódio Cecília do Rego Almeida, por quê? Por
que eles não tiveram a oportunidade, ou não pude
ram entrar na área. Foi por isso. Eles compraram o
papel, ficaram com o papel na mão pra fazer o que
nós chamamos hoje de estelionato internacional, que
é pra ir lá nos Estados Unidos e Europa e vender bô
nus daquilo pra mantê-lo intacto. Se eles tivessem a
intenção de entrar na área, uma das nações que está
lá é nação de índio caiapó - e quem é do Estado do
Pará sabe o que quer dizer índio caiapó. Não há dúvi
da nenhuma, os índios todos estariam mortos, ou ma
tariam todos os jagunços da CR Almeida naquele mo
mento. Então, isso só não aconteceu por quê? Por
que toda ,a intenção dele, até o momento, ou pela
questão financeira, foi não entrar na área, não entrar
na área. A posse... hã... tudo que ele tem diz respeito
a documentos, não à presença fática de... dessa em
presa na área. É... ou em pelo menos toda a área, né,
ou pelo menos naquelas partes mais conflituosas, já
que a área é tão imensa que não há possibilidade de
se fazer uma... uma... de se fazer uma alegação, uma
explanação tão ampla. É... sobre a área de Cecília do
Rego Almeida, o que que nós constatamos? Que no
ano de 98, uma medida provisória do Governo Fede
ral permitia que empresas que tivessem bens, tives
sem dívidas para com o INSS e tivesse terras, títulos
de' terras, poderia doar essas terras, fazer o que a
gente chama juridicamente de dação em pagamento,
daras terras ao Incra, o Incra as recebia para projetos
de reforma agrária em troca de quê? Em troca dessa
terra ser avaliada e aquilo convertido é... feito a com
pensação do valor da terra com o valor da dívida. Era
isso que a medida provisória dizia. Com base nisso,
_nós ficamos sabendo de. muitas, muitas empresas
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que detinham terras sobre a mesma área, sobre a
mesma área. Logo em seguida, no início de 98, a pri
meira empresa que quase recebeu o dinheiro, só não
recebeu por conta da intervenção nossa, na Receita
Federal, num momento final de, de pagamento, foi a
Empresa Teka. A Empresa Teka Tecelagens, de
Santa Catarina, ela teria comprado três fazendas no
Município de Altamira. Quando nós pegamos o título,
as três fazendas estão sobre a área de Cecílio do
Rego Almeida. O mesmo... a mesma coisa aconteceu_
com lIma- empresa chamada Açõs-Macon~mãsfde
rúrgica de São Paulo. Essa empresa também com
prou uma fazenda em Altamira, ou só o papel dela, tí
tulo expedido pelo Cartório de Altamira, e trouxe esse
título... e está esse título também como dívida, com
pagamento de dívidas também com o INSS. O INSS
nos repassa a coisa, nos repassa, nós-fazemos a plo
tagem e verificamos o quê? Está sobre a área da
Teka. Reparem até aqui, senhores, que nós temos
três andares de grilagem: temos Cecílio do Rego
Almeida, Teka - Tecelagens Kuehnrich S.A, e tem os
Aços Macon S.A. E, para surpresa geral nossa, abai
xo de toda essa área, digo abaixo porque é o único tí
tulo verdadeiro ali, está a Floresta Nacional de Altami
ra. Então, terra pública federal. Quatro andares. Para
que servem os cartórios? Se o cartório só tem uma
justificativa prática, que é fazer com que nós dois, que
compramos terra, não tenhamos aquela divisão, a
certeza de que eu tê comprando uma coisa que é só
minha e, o senhor, só a sua, se o cartório não cumpre
essa finalidade, não precisamos mais de cartório. Va
mos todos pra Justiça e lá sabermos qual é o limítrofe,
o limite entre as nossas terras. Há uma... aqui, eu
gostaria de fazer um parênteses, pra que uma coloca
ção seja... que depende basicamente dos Srs. Depu
tados Federais, pra que se desse uma, uma nova vi
são a esse País, uma nova conotação nessa parte
fundiária. Se nós hoje estamos num processo de pri
vatização daquelas coisas que são essencialmente
privadas e estavam sendo... é... realizadas, imple
mentadas pelo Poder Público, estamos privatizando,
portanto, essas coisas, há necessidade de o proces
so contrário nas coisas que são essencialmente pú
blicas. E aqui o cartório é um deles. Então, o que pode
ser mais público do que o Estado dever dizer para o
cidadão até onde vai o limite da sua terra. Essa é uma
função essencialmente pública e que hoje tá na mão
de particulares. Esse.. essa... se nós conseguísse
mos - e aqui todos os senhores sabem do lobby que
estarão sofrendo contra uma, uma decisão dessa,
mas já seria uma decisão histórica, se o relatório des
ta CPI pudesse propor a "publicização'l de todos os

cartórios, pelo menos dos cartón6s. de registros de
imóveis no Brasil.

(Intervenção inaudíve/.)

• O SR. FELíCIO DE. ~~À~JO PONTES
JUNI~R - Exatamente. E essa.r~9,.~ uma proposta
nova. E... o Deputado Paulo Rocba acaba de lembrar

"t "1\

que isso.. havia uma propost~,.r:l~sse sentido na
Assembléia Nacional Constituil1t~:d~ 96 a 98 e que
não passou, por um lobby_ ext~~i.Pàmente forte-aes
cartorários do Brasil. Mas aqui e~tá ,uma... algo que é
essencialmente público e nã? p.~~~ria estar na mão
de particulares essa função. E. .. Rara completar, para

1 ,

finalizar esse tópico, ainda no Münicípio de Altamira,
quando nós constatamos isso àciúi,' todo esse relato
que eu fiz agora, entramos com ~sse pedido de provi
dências, que, na verdade, se ch~n)~ p-edido âe prévi
dência porque o Regimento Inte'rno.do Tribunal assim
o diz, mas que, na verdade, tem cpmo função, tinha
como função o afastamento imediato da cartorária de
Altamira e... com a conseqüentE{~ecretação da inter
venção no Cartório de Altami~à:'EI:.~ esse expediente
foi protocolado em junho do aço passado. Logo após
o trabalho da... da CPI da Assembf~iaLegislativa aqui
em Belém - eu acho que foi isso, óão foi. .. Deputado
Cezar, Cezar Colares, pode me..~·me corrigir se eu ti
ver dizendo alguma heresia -, logà depois disso, quer
dizer, mais ou menos seis mesel!!'9~pois que esse pe
dido foi protocolado na Corregedoria de Justiça do
Estado do Pará, o que que nós tive'mos? É... por força
- e eu digo por força - do relatório que saiu da CPI da
qui, do Pará, tivemos a,decretação da intervenção no
Cartório de Altamira. Hoje, o Cartilrio de Altamira está
sob intervenção. É suficiente pata nós? Não é sufici
ente. Como eu disse no início, n(>s, é... nós precisa
mos que esse cartório seja feitá uma auditoria em
cada um dos títulos que lá estão' registrados. E como
eu falei no início da minha explanação, não é, não há
possibilidade nenhuma desse problema ser resolvido
só por órgãos estaduais, ou só por órgãos federai,. É
preciso uma conjugação de esforços aqui. Então, o
que que eu peço aos Srs. Deputados, Sr. Presidente,
peço que é.. coloquem à disposição da Desembarga
dora Maria de Nazareth Brabo;~de amanhã, estará...
deveria estar, deve estar, porque está convocada, o
nome dela está convocado para que seu... seja ouvi
da amanhã, que pudesse colocar procuradores do
Incra, que são especializados nessa questão fundiá
ria, e técnicos da... do Departamento de Cartografia
do Incra, todos dê fora do Estado, é claro, que vies
sem pra cá e púdessem fazer a, a... a auditoria no
Cartório de Altamira. Se nós... nós temos hoje a... a...
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o georeferenciamento do Estado do Pará nos compu
tadores do Incra. O que que isso significa? É neces
sário apenas ter o título na mão e colocar, passar es
sas coordenadas pro computador, que o computador
plota, diz exatamente onde está localizado aquele U
tulo. Se ele estiver localizado em uma terra indígena,
dentro de uma terra indígena, separa o título e entre
ga ao Ministério Público Federal. Se estiver localiza
do em terra do Estado do Pará, separa o título ê éntre
ga ao Ministério Público do Estado do Pará. Isso é
possrvel que seja feito. Já... Talvez o principal já te;
nha sido realizado com o decreto de intervenção. E
preciso dar efetividade a essa intervenção. E acho
que essa efetividade pode ser dada pelos Srs. D~pu
tados amanhã ou então convocando o Ministro da
Reforma Agrária pra que ele reúna todo esse aparato
e acampe no cartórip de Altamira. Se isso aconteces
se, se isso acontecesse, Srs. Deputados, já seria uma
vitória extremamente válida. E muitas das pessoas
que estão aqui dedicaram sua vida a esse problema
fundiário e não conseguiram lograr êxito. Isso já seria
algo extremamente forte nesse Estado, de um impac
to muito forte, se só isso fosse feito. E eu falo só de
um Município aqui. Não estou nem me referindo aos
outros cento e quarenta e tantos Municrpios que o
Pará tem. Pra finalizar, tá na hora, também..., pra fi
nalizar e pra que a gente possa... Há várias outras
questões, mas eu gostaria que tivesse..., que fossem
colocadas para os debates que vão acontecer. Eu
gostaria só de deixar claro aos senhores que a sensa
ção de impotência, mesmo sendo membro do Minis
tério Público Federal, com uma atuação ainda extre
mamente conceituada neste País, há uma sensação
de impotência muito forte diante desses problemas e
sobretudo do problema fundiário no Estado do Pará.
Não há possibilidade de se dormir tranqüilo sabendo
que a qualquer momento pode estourar na nossa
área de atuação um conflito que vai resultar morte de
rndios ou morte de ribeirinhos ou morte de trabalha
dores rurais, por conta de toda a bagunça que é o sis
tema fundiário nesse Estado. E eu peço, então, aos
senhores que nos ajud,m nessa tarefa, porque não
há possibilidade nenhuma, nenhuma, de só o
ITERPA ou só o Dr. Lam~rão ou só nós, do Ministério
Público Federal, que só nós consigamos, com os ins
trumentos que nós temos em mãos, fazer com que se
reverta essa situação que a gente vê hoje. Era isso,
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, muito obrigado, Dr. Felício. Dizer aos Srs.
earlamentares_o_seguinte:_n6s..lemos aquLjá__no ple=

nário mais três convidados, quatro convidados, que já
estão presentes para serem ouvidos. Portanto, nós
temos uma relação de inscritos para o debate com os
dois. Eu gostaria que os Srs. Parlamentares fossem
breve, breves nas suas colocações e objetivos nos
questionamentos e a quem endereça o questiona
mento, a qual dos dois Procuradores o questiona
mento estará sendo feito. Então, pela ordem, eu con
cedo primeiro a palavra ao Relator, que é autor dos
dois requerimentos. Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Gostaria, primeiramente, de parabenizar o Dr. Carlos
Lamarão e o Dr. Felício e dizer para o Dr. Felício que
eu acredito que todos os Deputados tenham ficado
muito contentes com essa proposição de V.Exa. no
sentido de que a gente avance um pouco mais, por
que todos nós já sabemos os problemas existentes,
eles estão aí amplamente divulgados pela mídia, mas
nós temos que avançar um pouco mais, temos que
dar alguns passos à frente. E você clareou um pouco,
pode ter absoluta certeza que você trouxe aqui pra
CPI aqui um clareamento de como fazer isso. Eu só
não entendi muito bem, e gostaria que V.Exa. expli
casse, por favor, como poderia ser feito essa acarea
ção ou, na presença do Desembargador João Alberto
e da Corregedora, Dra. Nazareth, se o senhor propo
ria também a sua presença aqui, com o Dr. Carlos La
marão, para que a gente, em conjunto com os Depu
tados, fizesse aqui uma audiência conjunta. Eu não
sei se seria isso, essa proposta. Eu gostaria que você
explicasse novamente, por favor.

O.SR. FELíCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Sr. Deputado Relator, seria só... é no
sentido bem específico. Em relação primeiro à , à...
Desembargadora Corregedora, era necessário que
ela..., qué se extraísse dela quais as necessidades
que ela tem para que faça efetiva correição, a efetiva

'I intervenção no cartório de Altamira. Entre essas ne
cessidades, uma básica é exatamente que técnicos
federais estejam dentro desse cartório, certo? Que
estejam no cartório, que venham, que V.Exas. pos
sam requisitar do Ministro da Reforma Agrária um
empenho para que técnicos venham para o cartório
de Altamira e passem, por exemplo, quinze dias ou
um mês lá dentro, e possam fazer esse trabalho de re
visão de todos os títulos. Em relação ao Desembarga
dor João Alberto, acho que deveria ser mesmo no
sentido de os senhores, como representantes do
povo, de cobrança, no sentido de saber por que que
três anos, três anos se passaram para que pudesse
andar um__pr.ocessQ_que__já-esta\la,_um mês_ou_dois
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meses depois que chegou às mãos do Desembarga
dor, completamente prejudicado. Porque enquanto
não se julgou... , o Tribunal não julgou, não poderia
voltar para o trâmite normal dele na Comarca de Alta
mira. Então, seria basicamente isso, né, da Desem
bargadora Corregedora, repito, cobrar... , se colocar
ao lado dela, pra que pudesse fazer a efetiva inter
venção naquele Município. E em relação ao Deputa
do... , ao Desembargador João Alberto, é pedido de
explicações mesmo. Por que que se demora tanto,
tanto para um julgamento num processo que já está
prejudicado?

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente, só pra corroborar.
a Regimento, o Capítulo 111, o art. 257, a título de con
vidado só tem restrição... V.Exa. só está restrito de
convidar aqui membro representante de representa
ção diplomática estrangeira. No mais, se convidados,
terão que comparecer, na forma regimental- o Capí
tulo 111, art. 257, do Regimento. Portanto, o senhor
toda a liberdade de fazer o requerimento.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A
pergunta... Eu não sei se pra vocês ficou claro, mas a
pergunto que eu acho é a seguinte: se o Dr. Felício se
proporia a fazer aqui a contradita, juntamente aqui co
nosco, porque eu acho que... Também não sei se ca
beria, porque seria muito melhor V.Exa., que tem uma
formação jurídica e tem trabalhado em cima do caso,
seria muito mais importante pra tê-lo aqui junto co
nosco para nàs ajudar e fazer os contrapontos neces
sários e tentar solucionar esse impasse. Eu não sei se
vocês concordam, se eu estou pensando assim de
uma forma equivocada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) 
Bom, dando continuidade... Sim, nós vamos chamar
na relação de inscrição. Entretanto, só a título de es
clarecimento, qualquer posição dos senhores convi
dados no sentido de colaborarem com esta CPI, no
sentido de informações por escrito ou apoio aos Srs.
Parlamentares, sem dúvida vai enriquecer o nosso
trabalho.

. O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Sr. Pre
si~énte, só uma informação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) 
Pois não.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Nes
sa..., nesse debate feito aqui...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) 
Pois não.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - ...pelo
Dr. Felício e pelo nosso Relator, eu tive informação de

que o Juiz, o Dr. Malato, já solicitou ao INCRA e ao
ITERPA ajuda, no sentido de montagem de uma equi
pe. Quer dizer, é preciso saber se já há... Eu não te
nho a documentação na mão, que tipo de formulação
o Juiz teria feito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) - Só
para ter informação, Deputado Valdir Ganzer, ama
nhã será ouvido um dos diretores da área do INCRA,
que poderá nos informar sobre esse trabalho em con
junto, que já está sendo autorizado.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - A mi
nha preocupação, se nós dependermos que a juíza
diga o que ela necessita...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) 
Perfeito.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - ... Ou
se já há solicitação e falta é a gente articular para que
essas pessoas passem a atuar, ou seja, precisamos
clarear isso pra que amanhã esteja (ininteligível).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) - Tá
bom. No dia de amanhã será fácil contrapor essa
questão com a presença dos dois convidados. Dando
continuidade aos nossos trabalhos, passo a palavra
ao Deputado Airton Cascavel para, com brevidade,
formular as suas perguntas.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Dr.
Lamarão, eu só não consegui entender até agora, e
eu tenho o mesmo juízo de valor que V.Exa tem. E a
ação que há má-fé, quando se paga vinte mil reais
numa área grande, como é esta. Anteriormente à CR
Almeida essa área existia?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL 
Essa área pertencia a alguém?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Em
pertencendo a alguém, e como se hoje ela é ilegal,
anteriormente também era, porque se alguém com
pra por vinte, alguém vende por vinte, também vende
de má-fé.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - É verdade. ,

.t.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - A
quem pertencia?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - A uma família de nome Umbedino. Eu
não tenho exatamente os nomes. Eu tenho a docu
mentação, não recordo os nomes.
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o SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - E O

que o ITERPA fez anteriormente, de fato concreto? O
que que o ITERPA.fez? Por que que não cadastrou
essas terra em nome do ITERPA ou algum ato con
creto?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Eu antes fiz algumas considerações
quanto a dificuldádes de estabelecer um cadastro
fundiário numa região tão extensa como a nossa. Eu
me reportei à questão da transferência das terras
1.64, dizendo que com toda macroestrutura que pos
sui o Incra ou que possuiu o INCRA em determinada
época, com o JETAT, GEBAM e tudo, não foi possível
fazer um cadastro. O Estado não tem uma estrutura
pra conhecer isso. E e extremamente difícil a partir do
momento que essas áreas são levadas a registro. Mi
lhares de áreas são levadas a registro imobiliários
onde nenhum cartorário tem condições de estabele
cer, de dar uma certidão para saber se realmente...,
em que localidade ela se situa.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL 
Então o senhor reconhece que os anteriores proprie
tários também nao eram legítimos proprietários?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Bom, o que eu tê tentando colocar é que
na realidade até hoje o Estado do Pará não tem com
precisão um cadastro fundiário. E é extremamente di
fícil, sobretudo mais difícil, a partir dessa superposi
ção, como o Dr. Felício bem colocou, em que se existi
am, por exemplo, já áreas irregulares, além das áreas
regulares, a superposição desses títulos, sabe, preci
sa ver que o Estado lançasse discriminatórias e traba
lhos sérios pra depois então fazer o cadastramento.
Entendeu? Então, na realidade, um erro não justifica
o outro, Deputado, não é? A verdade é que se existiu
uma falha... Eu vou lhe colocar mais a propósito espe
cificamente deste caso. Essa área já existia, é verda
de, o senhor tem razão. Mas ela não existia nas di
mensões que o Sr. Cecílio arranjou. Como? Porque se
se buscar os títulos originários e os contratos de ar
rendamento, são contratos de 4.356 hectares. Quan
do foi em 93 pra 94, alguém, graciosamente, fez um
memorial descritivo e estabeleceu - aí que vem o
exemplo que eu fiz do apartamento com uma dimen
são da cidade de Belém -, alguém fez um memorial
descritivo e ninguém pode levar registro imobiliário, li
vre de propriedade, uma demarcação graciosa, que
seja um talante da vontade de quem quer que seja,
sem que haja uma demarcação judicial ou administra
tiva a esta última por molde da lei de terras em vigor,
sejaaJegislaçãajederaJ.__seja aJe.gislação..estaduaL

Na realidade, quando se fala em garantias dada ao
Banco do Estado..., que é outro assunto que virá à
baila certamente, vou me antecipar a ele... Realmen
te houve, há, existe essas operações irregulares.
Também volto a dizer: um erro não justifica o outro. E
a operação que houve em relação ao Banco do Esta
do, ela jamais atingiu essa absurda dimensão de sete
milhões de hectares, Deputado. Eu respondi?

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Cer
to. Outra... eu, quando V.Exa me disse que nós preci
sávamos ser objetivos, e quando pediu pra falar do
Mister X, Carlos Medeiros, que existe ou não existe,
eu pensei que V.Exa me daria aqui a essa Comissão
nomes de alguns Procuradores. Se algum momento
houve um advogado que tenha o registro na OAB,
que tenha nome, que agiu como Procurador, se...,
V.Exa poderia dizer aqui quais são esses ..

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Tenho, sim. Tenho. Eu tenho. Eu trouxe
comigo uma farta documentação. Eu pretendo repas
sar isso pra Mesa, demonstrando exatamente o nome
dos advogados que foram inclusive objeto de um in
quérito policial que eu instaurei, quando era diretor ju
rídico do ITERPA. Agora, existe um fato mais grave
ainda que precisa ser trazido ao conhecimento dos
senhores. Quando, no curso do inquérito policial... Pri
meiro ele foi paralisado pela decisão de um desem
bargador, e eu recorri ao Tribunal Superior. Tanto que
o despacho do Presidente do Tribunal Superior foi no
sentido de que se fossem verdades as alegações,
aquilo significaria uma vergonha pro Tribunal de Justi
ça do Estado doyárá. Quando, então, após as infor
mações, veio apecisão final, ele ratificou de que aqui
lo era uma ve~.?nha pro Tribunal de Justiça do Esta
do do Pará. Então, na realidade, foram levados nesse
inquérito policial o nome de todos os participantes. E
o mais grave disso, sabe, existe um documento que
consta, razão por que... Acho que os senhores lem
bram que há algum tempo atrás houve a figura de um
seqüestro de um jornalista da Veja e que ele estaria
buscando um documento, esse documento existe.
Era uma prestação de contas por parte de alguém
que foi preso num hotel de Belém, Novo Hotel, e que
ele, ao prestar contas, ele citava nomes e mostrava
cheques pagos de viagens, em que ele citava exata
mente nomes de pessoas. Eu gostaria que os senho
res apurassem isso, porque é uma coisa muito grave,
é uma coisa muito séria, porque, de certa forma, tem
pessoas envolvidas, do Poder Judiciário, do Poder
Executivo, etc, etc. Então, isso é uma coisa muito sé

_ria,__v.iu•.De.putado'LÉ,_p.essoas_que._digamos..assim,
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que nós pensávamos que fossem os mandantes... A
Veja até diz: o Dr. Carlos Lamarão diz que o Viegas é
o chefe. Eu não disse isso; Até porque eu não sou in
gênuo. O Viegas é, digamos assim, na realidade, não
chega a ser um mandante. Isto foi bolado por um gru
po de advogados. Tanto que tem várias procurações.
Eu até questionei isso ainda agora. Como é que eu
vou ser procurador, como é que eu vou ser seu procu
rador sem nunca ter falado com você? Eu tenho que
prestar contas. Você tem que me prestar honorários,
não é verdade? Quer dizer, isso é uma coisa absurda,
que o Dr. Felício bem colocou. A questão... Acho que
a Justiça precisa se ajustar um pouco, não é? Porque,
na realidade... Você vê, eu até ia pedir um aparte pro
Dr. Felício, porque na realidade ele fez uma observa
ção quanto à demora em determinados processos.
Mas engraçado, porque eu e o Dr. Lúcio Flávio Pinto
fomos acionados na Justiça de São Paulo e já fomos
ouvidos aqui, numa rapidez fantástica, sabe? Isso me
causa um certo espanto. Dois pesos e duas medidas
diferentes. Então, me parece estranho. Então, eu
acho que essa abrangência que o Felício Pontes deu,
ela não existe.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Eu
agradeço ao Dr. Lamarão. Acho que esclareceu algu
mas coisas. Depois eu gostaria de ver essa lista junto
com a CPI. E ao Dr. Felício, agora, porque, Presiden
te, são fatos esclarecedores. É, Dr. Felfcio, primeiro,
parabéns pela sua exposição. Eu já estarei entrando
com requerimento, pedindo à CPI essa auditoria no
cartório de Altamira. Acho que é de suma importância
e vai aclarear muitas questões. Primeiro, que alguma
colocação, quando V.Exa já coloca: todos os jagunços
da CR Almeida, o que que V.Exa quer dizer com todos
os jagunços da CR Almeida, se tem jagunços na área.
Porque uma hora você diz que ninguém entrou na
área, depois todos os jagunços. Qual a relação dessa,
dos jagunços? Outra coisa, Indústria, Comércio,
Exportação e Navegação do Xingu. Qual a relação
com essa questão da área dessa empresa, se ela
existe e está efetivamente trabalhando no Pará. Qual
sua atividade em relação a isso? E como houve o
caso da Teka e da Aços MACON, como houve o caso
da Teka e da Aços MACON em relação ao INSS, eu
tenho partido de um pensamento de que junto ao
FINAM e aos projetos agropecuários, são dados
como garantia ao sistema financeiro também esses
títulos de registro em cartório. É uma linha de pensa
mento. Se tem algo de concreto, apl Irado o fato em re
lação a isso. Seriam essas as colocações.

O SR. FELrCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Obrigado, Deputado, vamos começar pelo
final. Nós estamos há mais ou menos uns três anos
tentando reestruturar- o Ministériõ PúbliCo-Federal
para que essas coisas sejam apuradas. O senhor
mencionou o FINAM, que é fundo do qual a SUDAM
se mantém. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir
daqui a pouco o Procurador da República, Dr. Ubira
tan Cazetta, que está aqui presente já, e que ficou a
cargo da Procuradoria da República, encarregado di
retamente da questão da SUDAM. Porque nós chega
mos à conclusão de que apesar de todas as atribui
ções que nós temos, e apesar da necessidade de se
garantir a lisura, de se garantir a probidade de todos
os recursos federais que entram no Estado do Pará, o
orçamento da SUDAM, o orçamento da SUDAM, ele
era muito, mas muito superior à soma do orçamento
de todos os órgãos federais no Estado do Pará, mas
muito superior! Então, por isso houve a necessidade
do deslocamento de um procurador que ficou quase
que metade do seu tempo destinado somente à
SUDAM e que poderá esclarecer como é que está...
Há uma resposta precisa desse assunto, mas eu gos
taria que ele desse, porque tem maior..., pode falar
com maior propriedade. Em relação aos jagunços, em
relação a jagunços nós estamos fazendo o seguinte,
eu queria dizer o seguinte. Era impossível, é humana
mente impossível a entrada da CR Almeida através
de suas empresas ou dela própria naquela área se
não fosse cercada por pessoas que lhe dariam a pro
teção, que teriam que ir na frente. Isso é natural no
Estado do Pará, um Estado com tão sérios conflitos
fundiários. Se colocam então as pessoas que conven
cionou chamar jagunços à frente para que fizessem o
que eles chamam de limpeza da área, e, aí sim, pu
desse se instalar aquele empreendimento. Então, foi
nesse sentido. Não houve..., na questão da CR Almei
da não houve nem a possibilidade, nem se cogitou fa
lar na entrada desses jagunços. Quer dizer, essa pri
meira leva de limpar..., de limpeza do terreno. Nem
isso houve nesse primeiro momento, que era uma cla
ra intenção pra todos nós. Era um sinal muito claro de
les de que não havia qualquer comprometimento com
o desenvolvimento daquela área, sim, mas aquilo ser
viria de pretexto para se buscar dinheiro no exterior,
como chegou a ser lançado. E nós vimos publicações
extremamente bem feitas da CR Almeida chamando
de bônus do ar atmosférico, ou coisa parecida. Quer
dizer, cada cidadão da Europa e Estados Unidos
compraria uma quota do ar ou uma quota da camada
de ozônio. E aquele cartão da camada de ozônio, na
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verdade, entrava dinheiro para a CR Almeida para
que ela supostârrl~nte mantivesse intacta aquela

• lu'_ ..

área. Foi nesse sentido, Deputado. Em relação a sua
. indagaçãO sobre 'á)NCECll "Ou-tNeENXIL, eu acho
que pode falar com,'melhor propriedade o Dr. Lama
rão sobre o assunt9. Ele tem dados mais profundos
que o meu por 9"?r,tfdele ter já... , ter conhecimento
do contrato socla! d.~,tudo da empresa para que hou
vesse a propol?iti:.(~a: :c;Jessa ação. Não é Dr. Lamarão?
SÇ)bre queJ'D é ~ I~qpstria e Co~ércio de Navegação
do Xingu, S.A., SoA: ;,não é, ou limitada?

O SR. c"A~i..os ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Isso ~elT!j numa seqüência de empresas,
desde Umbelino, "fs>i' çriado Umbelino, depois passa
ram 'pra sócios, â 'Rondon, e a Rondon... O próprio
Cecílio, na realidaq~~Ambora ele diga que ele é o pro
prietário...Tem uma empresa dele em nome de irmão,
de irmão, enfim... Quer dizer, existe todo um encadea
mento. Nós temosju'do isso aqui, nós vamos passar
pra Mesa da CPI, r..ã;O ,há problema nenhum.

O SR. PRE$IPENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, dandQ... Satisfeito. Dando continuidade
aos nossos trabalh.Qs, passo a palavra ao Deputado
Josué Bengtson para que com brevidade dê prosse
guimento aos nossos tr~balhos.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Mui
to bem. A minha primeira pergunta ao Sr. Lamarão:
nesta área de 4.7 milhões de hectares vivem aproxi
madamente quantas'pessoas? O senhor tem infor
mação? E são garimpeiros, são seringueiros, são pe
cuaristas, são roceiros? Anteriormente à CR Almeida.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Não, infelizmente eu não tenho dados
concretos à respeito do número de pessoas. Existem
comunidades indígenas porque ela abrange a Reser
va Baú, envolve, como o Dr. Felício colocou, alguns
assentamentos do INCRA, ela envolve áreas do anti
go EMFA. Quer dizer, ,é muito difícil dimensionar, até
porque é uma região ainda de muita floresta. E é essa
a nossa preocupação il1clusive. Que isso não venha a
ser dilapidado.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Tudo
bem. E esta área, falsa 'ôu não, apresenta um título re-
gistrado em cartório? I '

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - É, mas como eu coloqu~j no início: não
passa de um..., contratos de arrendamento cuja natu
reza jurídica..."

. , ! ' {~

O SR. DEPUTADO JOSUE BENGTSON - Não
têm as.coordenadas.geográficas.? .'

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Aí que está o problema da resposta que
eu dei ainda agora. Tem, hoje em dia tem coordena
~geográficas por- um memorial-desctitivo feito ao
sabor da vontade de quem realizou o trabalho. Mas
não no campo. Não existe, porque é impossível esta
belecer uma demarcação. Imaginem o custo operaci
onal de uma demarcação envolvendo uma área de 7
milhões de reais hoje. Desculpem eu falar 7 milhões.
É porque ele que disse isso na ação que propôs con-

·trã mim. Eu 'não sêi--de'onde ete conseguiu"solllar
mais três. Mas na verdade isso tá virando é brincadei
ra, isso tá virando já chacota, sabe? Eu acho e há
uma certa , talvez vocês tenham percebido em mim
uma certa , uma certa revolta, porque na reaJid~de

eu não vejo isso como uma coisa..., não a intenção da
CPI, veja bem, vou deixar bem claro. Mas o título do
Dr. Cecílio não me parece uma coisa séria. Me parece
mais uma molecagem.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Dr.
Felício Pontes, eu teria umas perguntas sobre Altami
ra. Em parte já foi respondida a minha primeira per
gunta na intervenção anterior. Apenas para sintetizar
em que fase está o processo de correição no cartório
de Altamira. O ITERPA e o INCRA estão acompa
nhando esta correição?

O SR. FELíCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Não, Deputado, é nesse sentido o nosso
apelo. Há informações de Altamira no sentido de que
foi decretada intervenção, se retirou a cartorária, que
era a oficial titular daquele..., do cartório, mas em...
Pra surpresa geral aquilo parecia uma organização
familiar. Então, essa cartorária tinha vários parentes
seus, pessoas muito íntimas da família, de ligações...,
de ligações familiares muito estreitas que trabalha
vam lá também. Então, se retirou a oficiala do cartório,
mas todo o resto, todo o corpo de funcionários conti
nua no cartório de Altamira.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - A fi
losofia de trabalho continua a mesma.

O SR. FELíCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Só pode, porque humanamente seria im
possível para o juiz de Altamira responder por todos
os processos que tem aquela Comarca e ainda se...,
e ainda tentar ter atribuições de oficial de cartório. Se
ria humanamente impossível que ele pudesse exer
cer as duas coisas ao mesmo tempo.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - E a
segunda, de que forma, de quanto em quanto tempo
é feita a correição nos cartórios de registro de imóveis
no flará?_ EOLque as correiçõ.es_não...conse.guem..de.~
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tectar e sanar as irregularidades dos cartórios? E se o
Ministério Público tem acompanhado de perto esse
processo.

O SR. FELfclO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Deputado Bengtson, nós temos um proble
ma de competência pra distribuir..., na repartição da
competência no Brasil. É o seguinte. Mesmo que nós
do Ministério Público Federal possamos detectar uma
fraude fundiária em uma área federal, numa terra indí
gena, num assentamento do INCRA, nós temos que
nos reportar ao... , à Corregedoria, ao Tribunal de Jus
tiça do Estado do Pará, porque só o Tribunal de Justi
ça pode intervir num cartório de registro de imóveis
no Brasil. Então, por conta dessa situação, o que que
nós podemos fazer e estamos fazendo? Pedindo a
abertura do inquérito policial para que se saiba como
foi feito aquele registro, se houve pagamento de pro
pina, enfim, todas as implicações penais e entramos
com ação judicial na Justiça Federal para anular
aquele título, mas não podemos intervir naquele car
tório. Só o Tribunal de Justiça, só a Justiça do Estado
pode fazer isso. E temos feito esses pedidos de corre
ição. E diante da gravidade de Altamira nós pedimos,
num primeiro momento, a correição, mas logo depois
a intervenção, que achávamos que tínhamos elemen
tos suficiente pra já a intervenção, pra ter a interven
ção. Então, eu acredito que as correições não têm
dado resultado, e acho que t.em sido feita até com
uma certa freqüência pela Corregédoria neste Esta
do, mas não tem dado resultado, porque não está... , o
Estado não está aparelhado, ou se cercando do apa
relho, pra que possa fazer uma verdadeira correição
naqueles cartórios. Não basta o juiz chegar lá e olhar
aqueles livros velhos do século passado, todo empo
eirado, especialmente... , geralmente é uma pessoa
alérgica, que diz logo que é alérgica e não pode ver
aquele livro. Então, não há possibilidade nenhum de
acontecer uma verdadeira correição. No mínimo, no
mínimo, o Tribunal de Justiça deveria ter ao seu lado o
pessoal do ITERPA, procuradores do órgão, funcioná
rios do ITERPA, que são técnicos nessa questão que
poderiam detectar muitas vezes, até mesmo, somen
te pelo faro, que aquele Utulo é falso ou não. Isso não
foi feito. Quer dizer, falta essa conjugação de esforços.
Talvez a CPI consiga fazer com que..., com que isso
aconteça no Pará.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Mi
nha última pergunta...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) - De
pois da sua pergunta, eu vou propor a mudança da
sistemática, para. que nós possamos agilizar os traba-

lhos. Ou seja, cada três Deputados fazem suas per
guntas e eles respondem, para que nós possamos
agilizar '

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Cer-
to. Já estou concluindo. I - I I

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) 
Continua com a palavra o Deput~do Josué.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ' BENGTSON - Qu
alquer um dos dois poderão me responder. Me preo
cupa quando o Dr. Lamarão e principalmente o Dr. Fe
lício falam da morosidade da Justiça. Isso é um pro
blema que no Brasil a gente yem acompanhando
essa história há muito tempo. Mas, por outro lado, de
repente, quando um assunto vira imprensa, quando
há uma repercussão nacional no caso... Correto ou
não, eu tO apenas... Por exemplo, aquele caso do de
sabamento do prédio do Rio de Janeiro parece que

- tOdo mundo se apressa, porque a Globo enfocou.
Então, aí... A pergunta é de um leigo. Eu não sou juris
ta eu não sou bacharel em Direito. Essa morosidade, ,

os senhores acham que ela é em decorrência de um
fluxo enorme de processos dess'à mesma área ou é
simplesmente negligência dos desembargadores?

O SR. CARLOS ALBJ;RTO LAMARÃO
CORREA - Deputado...

O SR. PRESIDENTE ([;)eputado Luciano Cas
tro) - Fica a qual dos dois a responder agora...

O SR. FELíCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Eu posso começar,' DT. Lamarão, só pra de
ixar que o senhor feche. O senhor tem preferência
nesta Casa.

O SR. CARLOS ALB-ERTO LAMARÃO
CORREA - Pois não.

O SR. FELíCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Eu acho que... , o senhor tocou numa ques
tão crucial, que se deve a uma forma que... que nós
estamos vendo na Justiça Federal em comparação à
Justiça dos Estados. Eu só atuei na Justiça Federal
após ter passado no concurso de Procurador da Re
pública. Todo o tempo anterior eu era advogado de
um Centro de Defesa dos Direitos Humanos, traba
lhava muito mais na área..., na área estadual do que
na área federal. Qual é a grande diferença nisso?
Qual é... Por que que hoje nós temos uma Justiça tão
morosa e a Justiça Federal um pouquinho menos mo
rosa, diria assim, que a Justiça dos Estados no Bra
sil? Por conta do controle. Do pouco que me deu até
agora observar" tudo gira em torno do controle. Se
nós temos controle, nós conseguimos fazer com que
aquela..., aquele processo ande mais rápido, então,
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quem é que... qual é o único órgão que não tem con
trole no Brasil? Qual é o único Poder que não tem
controle no Brasil? É o Poder Judiciário. Nós temos o
controle permanente.... Nós, do Ministério Público,
quer estadual, quer federal, temos o controle perma
nente deles e da sociedade pelo contato direto. Deles
porque todo nosso ato é apreciado por eles e também
pelos nossos colegas mais antigos que ficam nas Câ
maras Setoriais do Ministério Público, no Conselho
Superior do Ministério Público. Então, há um controle
muito forte sobre cada atuação de um Procurador da
República hoje no Brasil. Há um controle sobre os juí
zes federais, que não é um controle muito nítido, não
é um controle formal, mas há. Há, porque eles são
submetidos a correição todo ano. Todo ano se vê se
eles são... A Corregedoria baixa em cada uma Vara
Federal e vê processo por processo. Tem que ter o
carimbo e a assinatura de um membro do Ministério
Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Cor
regedor. Há esse controle, ainda não é.... Mas no Ju
diciário dos Estados não há qualquer controle, princi
palmente sobre desembargadores. Então, aquela
proposta..., a proposta antiga, que ainda hoje tramita
na Câmara dos Deputados, de fazer um controle do
Poder Judiciário seria extremamente benéfica pro
Brasil hoje, porque se esse..., o desembargador seno
te que vai havero controle sobre aquele processo que
ele deixou três anos na'gaveta, que daqui a seis me
ses, ou todo ano, pelo menos, alguém vai puxar aque
le processo e vai ver que está na mesma condição do
ano passado, que nenhum ato foi realizado, ele não
correria esse risco de deixá-lo parado por mais um
ano. Para mim basicamente é isso, Sr. Presidente, Sr.
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) 
Dando continuidade, agora sob o novo método, Depu
tado Antonio Feijão, Deputado Valdir Ganzer para...
Pois não, Deputado Babá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - É porque na verda
de era uma complementação do doutor...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) - Há
necessidade de uma complementação por sua parte
da versão do Deputado Josué?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA- Não, eu acho que o Dr. Felício respondeu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) - Tá
completo? Pois não.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Eu apenas queria fazer, me perdoe, ape
nasjadize/::..Deputado, por..que_que_o senhor_me_per-

gunta algo que o senhor sabe? Por que que o senhor
me fez uma pergunta...

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Eu
não tinha certeza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) 
Com a palavra, então, Deputado Antonio Feijão para
formular diretamente a pergunta ao convidado e, em
seguida, o Deputado Valdir Ganzer. E, em seguida, eu
passaria a palavra aos convidados para

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, senhores palestrantes, Srs. P.arlamenta
res, eu gostaria de fazer duas perguntas rápidas ao
Dr. Felício. Se ele, depois que chegou como Procura
dor no Estado do Amapá, se ele já foi processado al
guma vez?

O SR. FELrCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - No Estado do Pará?

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sim.
O SR. FELrCIO DE ARAÚJO PONTES

JÚNIOR - Não, não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) - Eu

pediria que anotasse pra formular depois as respos
tas.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Não,
porque é importante...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) - Se
não nós vamos fugir do ritmo e aí fica mais complica
do.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Mas
vai mais depressa assim, porque depois vou pedir...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almir Sá) - Ele
já afirmou que não.

O SR. DI:PUTADO ANTONIO FEIJÃO - Mas o
senhor tem feito várias incursões jurídicas dentro das
suas competências sobre a questão fundiária?

O SR. FELrCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Sim.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Tá. Dr.
Lamarão, quantos anos o senhor já está nessa labuta
jurídica sobre o painel fundiário no Estado do Ama
pá?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - É Pará. Vinte e cinco anos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Vinte e
cinco anos. Osenhor já teve alguma demanda jurídica
por alguma ação sua com relação à Jari Celulose
S.A.?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORBEA-~-Nãof-[)ão,-não.
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o SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Com
certeza?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Nunca. E eu... , eu quero fazer uma ob
servação. É que em 76 o autor do parecer que rejeitou
a pretensão da Jari em 3 milhões de hectares, ates
tando que ela só tinha 60 mil, é de minha autoria e do
Dr. Constantino Baraúna que hoje é Juiz em Macapá.
Ainda assim não sofri nenhuma retaliação, não.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - O se
nhor está no ITERPA há quantos anos?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Eu passei inicialmente doze anos. Fiz
concurso pra Procurador do Estado justamente por
que essas variações políticas acabavam muitas ve
zes me acarretando algumas pressões, e que a falta
de estabilidade me dificultava muito a minha profis
são. Eu, então, reselvi fazer concurso para Procura
dor do Estado, porque aí eu consegui com isso ter
uma relativa estabilidade, que agora foi, de certa for
l'T!a, retirada pela nova legislação.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Na
CPI, Sr. Presidente - é muito importante colocar isso
aqui -, na CP) de 79, nas recomendações das suas
conclusões, diz o seguinte: recomendamos ao Institu
to Terras do Pará absoluta vigilância contra aprecia
ção jurídica do processo de legitimação de 'posse, dos
"títulos de posse" - entre aspas, - da empresa Jari
Industrial S.A., já que sobre os mesmos pesam pon
deráveis acusações de sua ilegitimidade. Nos doze
anos que V.Sa. passou no ITERPA houve alguma
ação sua com tanta presteza quanto o senhor faz so
bre a Rondon para cancelar os títulos da Jari?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Houve sim. Mesmo em 95, quando eu fui
convidado para ser, pelo Dr. Ronaldo Barata, para ser
diretor-jurídico do ITERPA,' no programa de governo
do setor fundiário que nós elaboramos, nós deixamos
bem claro a necessidade de restabelecer a questão
Jari. Por quê? Porque na realidade foi criado o
GEBAM, foi criado uma série de outros instrumentos
e nada... Aempresa foi vendida para um grupo nacio
nal, e até hoje não se deu'nenhuma definição em rela
ção às terras. Então, é realmente necessário fazer...
Cheguei inclusive, e posso juntar isso pra a Mesa da
Comissão, para expediente, inclusive intimando a Jari
a promover a legitima,ção de posse.,

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Gosta
ria de ler um trecho de um depoimento 'que V.Exa. fez
àCPI.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Pois não. "

O SR. DEPUTADO ANTONIO' FEIJÃO - Da
Assembléia Legislativa do Estado do Pará. Por exem
plo - isso o senhor falando: Existe um 'título da Jari em
que a metragem prevista no próprio título é de 2 mi
lhões e 700 mil hectares, e quandótentamos plotar na
época do exame do Projeto Jari, isso foi bater na Gui
ana. Na realidade, a legislação s~mpre permitiu...
Hoje tenho um arrependimento na vida, porque 'fui
muito legalista em relação à Jari ~, paquela época, ti
nha 27,28 anos de idade e existiam notícias do roubo
de ouro à noite, submarinos americanos e tudo, o
Conselho de Segurança nos pressionando e eu meti
a caneta na Jari. Partindo do prin'dpio que o senhor
passou a caneta na Jari e ela de 60 mil hectares che
gou em um milhão quinhentos ~ pouco, se o senhor
não fosse legalista, isso aí chegaria a quanto?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Olha, as necessidades do projeto, que
eu, honestamente, não sei lhe precisar. Não sei exa
tamente lhe dizer quanto, em quanto o projeto se'ria
produtivo pra região e pro próprio interesse de quem
estava investindo, quantos hectares seriam necessá
rios, porque, na realidade, eS!jlas áreas foram vendi
das - e a coisa é um pouco diferente do que ocorre
atualmente - , elas foram vendidas muitas vezes até
pelos mesmos procuradores que andaram interferin
do ':lessa alienação por caso qe Cecílio e para outros
casos aqui, elas foram vendidal:\ p'ara um americano,
Daniel Keit Ludwig, em que... Imaginem o que é a se
riedade de um cartório nos Estados Unidos da Améri
ca do Norte. Então, se você me perguntar se eu acho
que houve boa-fé, houve. Ele comprou de boa-fé, ele
comprou gato por lebre, na presunção de que nos
cartórios de registro de imóveis 'do Brasil apresenta
vam a mesma segurança e a mesma seriedade dos
cartórios de registro de imóveis,nos Estados Unidos.
Então, ele comprou essas terras pensando que ele
havia adquirido na realidade três milhões e meio de
hectares.

:_O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, eu ainda não recebi da Secretaria da CPI
uma documentação que foi entrega no dia 22 de
maio" em que coloca que as terras que estão sendo
pleiteadas pert~llciam à Indústria, Comércio, Expor
tação-e Navegação do Xingu Ltda. -INCENXIL, e de
pois à Empresa,Rondon de Projetos Ecológicos Ltda.
E em momento i3-lgum aparece o nome aqui do Sr. Ce
cílio,do Rego Almeida. Quero de antemão dizer que
eu concordo com o senhor. Esse tipo de arrecadação

','
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de latifúndios não dever ser sequer objeto de qual
quer sentença nossa. Mas o senhor me deixou muito
preocupado, porque eu também já fui muito praces'
sado, processado por italianos, por belgas. Então,
quando eu difamo alguém, difamo defendendo o
País. E no pronunciamento... '

O SR. CARLOS I ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Com a sua permissão...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Eü da
rei a palavra a V.Exa. já, já, porque eu vou fazer para a
Mesa, de ofício... Eu gostaria que encaminhasse 'ao
Instituto de Terra do Pará o seguinte ofício: se existe
no Estado do Pará, no Instituto Terras do Pará algum
grão de terra, alguma área requerida no nome de Ce
cílio do Rego Almeida, porque é muito importante pra
nós, porque durante todos os depoimentos que eu li
da CPI, das terras aqui no Pará, na Assembléia, não
vi o nome de Daniel Keit Ludwig uma única vez. Sem
pre se fala Jari. E pela documentaçã<? que nós rece
be(T1os aqui quem tá com esta rubrica judicial é uma
outra empresa. Então, não se trata aqui... E aí eu en
tendo a sua angústia de estar sendo processado,
gastando dinheiro com advogado... Mas perguntei a
um jovem jurista, o senhor tem quase a idade dele de
profissão, e eu vi o depoimento dele e o de V.Sa. A di
ferença é que um..., o senhor faz um depoimento so
bre a honra da pessoa. E aí me permita agora fazer
uma avaliação. Por isso que nós temos mandato para
agüentar que as nossas palavras e as nossas opi
niões sejam ditas. No Estado do Pará ninguém tem di
reito de julgar proprietário não, porque eu ouvi aqui de
dois órgãos de Governo, ouvi do próprio Governador
hoje que aqui ninguém sabe o que é de ninguém. No
lugar em que o Instituto Estadual não sabe o que é
dele, a União não sabe o que é dela, a FUNAI não
sabe o que é dela, o IBAMA não sabe o que é dele, os
cartórios não são fiscalizados, nós podemos fazer juí
zo de valor de uma pessoa que vem com o papel de
um desses órgãos? É extremamente perigoso. Como
eu não estou aqui pra lhe dar conselho, eu acho que
deveria seguir mais ou menos a rota do Procurador da
República: chegou aqui e se limitou aos autos. Quan
do a gente nao quer se limitar aos autos, mas ir para
os autos, a gente segue ~ carreira política. Eu acho
que a gente deve se ater ao que tá o formalismo do
documento. Acabei de ver um documento do ITERPA '
aqui que se dirige a pessoas que não têm nenhuma
legitimidade para questioná-lo. Então, me preocupa
quando um órgão manda um documento pra uma
pessoa que não têm por que demandar este órgão, e
quando_dois_da.seus_diretares-\lão....a.uID_botelsaen=.

contrar com ele espontaneamente. Portanto, eu acho
que .es~a ~..!!!lústia, 'essa pele de angústia que o se
nhor tem ~~ çimã ~o s'enhor" da 'sua' pessoa, talvez
,s~ o senhor se Iimitt:lssE;t a fazer o julgamento dos fa
,tos e menos <;ias pessoa~, ou seja, se lesse·menos os
j9rnàis e as revi~tas eni~i~os aútos dos processos do
11ERPA, o sellhor nãd,teria nenhum processo, na mi-
nha opinião. ' '

OSR~· CARLOS, ALBERTO LAMARÃO
CORREA- O 'senhor me permite só uma breve consi-
deração?' :' ,.':~ ,',

, O SR~ 'PRESIDENTE '(Deputado Luciano Cas
tro) - Ór. Lamarãó, por, favor: 'Pode falar.

. o SR.' CÂRLOS":,ALBERTO LAMARÃO
CORREA - ,Na ,realidaÇle; eIJ fiz ·considerações e,
aliás, no início. deix~i berT! 'claro que talvez a questão
resida e,m essa preoçupaçãp que se tem com o uso
das palavras. Eu nunca,fui processado. Eu acho que o
senhor está enganado. É,u estou sendo processado
pelo Sr. CecnjoAlmeld~. Eu fui ~gredido, eu fui agredi
do e tenho documentos que também posso lhe pas
sar em mãos; né, até por"peSsoas que foram pagas
pelo Sr. Cecílio Alm~ida para me chamar de burro,
para me chamar dá..., enfim, em página de domingo.
Eu não tenho condições de fazer isso. Realmente eu
.não tenho condições de fazer isso. Então, na realida
de ou você externa aquilo q'ue você pensa sem medo
ou então não faz, porque senão você corre o risco de,
muitas vezes, se tornar omisso, e eu não sou omisso.
Eu sei, eu aceito o .s,eu conselho. Eu aceito o seu con-
selho e recebo o seu remido. '

O SR. PRE~IDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Sr. Deputado Antonio Feijão.'

OSR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Prime
iro, quem dá recado na terra de cearense é marica. E
eu quero dizêr ao hObre' depoente que o que fiz aqui
foi uma colocação com um Parlamentar, tá. Então, é
preciso ter muit9 ~uidado ,porque muita gente tem di
nheiro para processar. Eu não tenho nem paciência
nem dinhéiro. Então, muitas vezes, na minha terra eu
não tenho'condições de chamar um advogado pra re
sólver uma 'pendeliga emocional minha. Então, o que
quéro dizer, Si.'PresidéfltE~, é que se você tá sobre a
batuta de um' éargefpúblic,O; vooê tem que ser mister
das suas:açõ~s -sC?br~. q"~acer.d6ci~ do seu cargo. Se
é Procurado~ dO Est~do, tem que agir como Procura
~or; se é jor~alista,-'t~lT)'que"agir como jornalista.

.: .O SR. P"ES,ID,ENTE· (D,eputado Luciano Cas
,trq)-=..C.Ql'Il.apalavrao-PeputadaAlmir.,S.á..-
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o SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Presidente,
vou ser breve porque sei que a nossa agenda está
atrasada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu gostaria de pedir a todos os outros que fos
sem muito breve. Nós temos quatro palestrantes ain
da e ainda temos quatro inscritos pro debate.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Perfeito, Presi
dente. Só pra salientar, pra fazer o registro do que
penso, Sr. Presidente. Os senhores que estão fazen- 
do depoimentos e estão fazendo de forma clara, pre
cisa está subsidiando esta Comissão. O Dr. Lamarão,
não é?

O ·SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Lamarão

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Lamarão.
Expressou a sua opinião e está correto. Deve falar e
deve expressar a sua posição como procurador nesta
Comissão, e que cada um de nós possamos fazer o
julgamento ao final das declarações. Portanto, não
vejo por que fazer essas restrições ao Dr. Lamarão.
Está, na minha opinião, tomando as posições corre
tas e emitindo a sua opinião, o que nós precisamos
aqui nesta Comissão. Sr. Presidente, só fazer um re
gistro que se veio aqui, V.Exa. estava ausente agora
há pouco em outra missão. É que o grande problema
me parece que será muito mais caro amanhã. O pro
blema é de ordem do Judiciário que empanca, que
não decide. Era essa a observação, Sr. Presidente.
Agradeço a oportunidade que me foi dada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Felício, alguma...

O SR. FELíCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não. O.k. Com a palavra o Deputado Valdir Gan
zero

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - De fato,
se fôssemos fazer debate aqui sobre essa situação,
nós podemos debater sobre..., porque aí entra um
problema grave, que eu analiso, do Estado brasileiro
- seja do Estado nacional, seja dos Estados que com
põem a República Federativa do Brasil. E percebem
aí um conjunto de relações entre o setor público e pri
vado, onde você percebe que nem sempre o público
está a serviço do público. Você percebe muitas vezes
que o público está a serviço do privado. E aí, quando
essas realidades se confundem, não se há interesse
em resolver. Essa é uma primeira constatação que
faço. Segundo, no caso do Dr. Felício, quando foi le
vantado a possibilidade do Ministério Público acom-

panhar o caso de ~It~mira, talvez amanhã nós pudés
semos verificar se a equipe que for para Altamira, e
nós acharmos por bem, em comum acordo, que se

.convide o Ministério Público ·para acompanhar.-e.u.
imagino que seja possível. Aí obviamente que o Mi
nistério Público vai designar quem é que poderá fazer
esse acompanhamento. Se nós acharmos daqui para
manhã que seja importante que o Ministério Público
participe da equipe que fará todo o levantamento da

- .situação do cartgrio de Altamira. Só faço essa análi·
se, já que legalmente forexplicffã:aõ-'pelo Dr. Fetrclo;
mas a convite me parece não seja algo impossível.
Para o Dr. Lamarão, são duas perguntas muito rápi
das: a decisão do Desembargador Paiva, que sus
pendeu a liminar expedida em favor do ITERPA, s.e
baseia no art. 44 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias da Constituição do Estado do Pará.
Em sua opinião esse artigo ele é constitucional, anali
sando a Constituição Federal. Essa é uma primeira
pergunta.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Eu acho que o dispositivo é constitucio
nal. A interpretação é que é distorcida, porque existe
esse dispositivo 260, salvo engano 65, em que ele es
tabelece a possibilidade do reconhecimento da totali
dade de uma área a partir de..., como propriedade,
desde que título é representativo de domínio, o título
registrado como propriedade. Então, é aquele negó
cio, é uma questão de interpretação. Você não pode
dar a interpretação que bem quiser, entendeu? Eu
acho que o dispositivo é claro, e não é inconstitucio
nal, não. O senhor tem, Deputado, o artigo, o dispositi
vo, pode ler aí?

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Não, eu
não tenho aqui comigo.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - É, mas o dispositivo é claro. Ele diz que
serão reconhecidos na totalidade...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Mas ele
choca com a Constituição Federal.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Quando envolver título representativo de
dominio. Ora, eu acho que...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - V.Exa.
acha que a medida tomada foi correta?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - É uma interpretação. Você não pode dar
uma interpretação ao sabor da sua vontade. Essa é
que é a questão.
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o SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - O se
nhor foi Diretor do Departamento Jurídico do ITERPA
durante longo tempo, depois foi Diretor do ITERPA. E
eu queria fazer uma pergunta. Se existe no Pará uma
procuradoria especializada para tratar desses pro
cessos? E se a equipe existente é, digamos, dá conta
do volume das demandas?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Não, não, não. Averdade é que hoje o ins
tituto não está preparado pra, digamos, atender o vo
lume de processos que envolve, até porque existe al
guns milhares ou centenas e centenas, pelo menos
de ações, envolvendo questões concessórias, envol
vendo a necessiç:lade de o Estado se abdicar para rei
vindicar o domínio..., que a terra pertence ao Estado.
Além do que existe a questão da confusão, porque
não se sabe ao certo que áreas pertencem aos juris
dicionados ao Estado, que áreas ficaram sobre a ju
risdição da União, que áreas pertencem às reservas
indígenas. Até hoje nós temos loteamentos feitos pelo
ITERPA em que incidem terras indígenas. Então, não
há... Oproblema, digamos, topográfico, não existe de
finição ao certo. E nós não estamos realmente prepa
rados para enfrentar...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Nesse
caso não está e nunca esteve à altura, digamos, pra
demanda. E tem esse problema...

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - A verdade é que nunca o Estado esteve
preparado pra nos atender...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - O que
então, Sr. Presidente, Sr. Relator, e nobres Deputados
desta Comissão, talvez tenhamos que nos preparar
para que no final do nosso processo, imagino que um
conjunto de fatores devam ser esclarecidos, porque
esses esclarecimentos do Dr. Lamarão, entre os que
já foram aqui expressados na tevê hoje, é assustador.
Ou seja, a impressão que nos dá é que não há saída.
A situação é tão caótica que me parece que mesmo
que aumente o número de procuradores, a equipe do
ITERPA, melhore, aparelhe etc., mesmo assim as difi
culdades são enormes, porque não se tem o domínio
da realidade.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - É. A situação é drástica.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Portan
to, me parece esse, além da questão levantada, a
questão fruto da Justiça, há um problema de decisão
política e que talvez possa sair da CPI alguma deci
são, como por exemplo pegar um Município do nosso
Estado_prainiciaLe_fazeccom.que_nesse_Munlclpio_

"

seja resolvido o problema fundiário, se concentrem
esforços ali. Ou seja, precisamos buscar uma saída,
porque eu estou convencido de que o problema é um
pouco mais complexo e não se, ou seja, não se teve
interesse, ao longo do tempo, de enfrentar isso com
determinação, porque há essa... A impressão que eu
tenho é que há uma, vou chamar assim, há uma pro
miscuidade entre... Não há vontade política de resol
ver. É um problema mais de fundo. É isso que queria
ouvir dos palestrantes. Quais as saídas que nós po
demos buscar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O senhor está formulando a pergunta, né? Com
a palavra ó Lamarão.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - É, como eu disse, o Estado não está apa
relhado para fazer face a essa demanda de proble
mas. A realidade é essa. -E o tema... Eu tenho dito
sempre..., nós fizemos, Deputado, nós fizemos esse
trabalho na região de Breves e Portel,e-o resultado foi
terrível, porque nós chegamos praticamente à conclu
são que noventa..., pra não parecer tão drástico va
mos dizer 87% de registros imobiliários eram falsos.
Então, se nós atingirmos isso... Ou seja, e mais sério
ainda, em alguns Municrpios nós não temos instalado
inclusive nem osistema notarial ainda. Ainda se usam
aqueles livros antigos, onde não há fichas. Ea lei é de
73, com vigência a partir de 76. Agora, eu gostaria,
não sei se... se já vamos encerrar, eu gostaria apenas
de... de fazer uma última consideração: eu poderia...
ou teria alguma pergunta ainda? Ah, sim, pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Felício, alguma consideração a fazer?

O SR. FELíCIO DE ARAÚJO PONTES
jÚNIOR - Não.· _... -- ... -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Deputado Nilson Mourão.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Presi
dente, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimen
tar o Dr. Felipe... Felício Júnior, o Dr. Lamarão pelas
belas exposições que foram feitas, a qualidade delas,
e os esclarecimentos que foram trazidos a essa Co
missão. Gostaria também de ser breve e gostaria de...
perguntar ao Dr. Lamarão o seguinte: já por duas ve
zes tivemos oportunidade de ouvir o Professor Para
guassú. Eele narra com bastante veemência, até por
que foi ator nesse processo todo, as relações que fo
ram estabelecidas entre Cecílio do Rego de Almeida,
ou seus representantes, e o ITERPA. Eu não conse
gui entender ainda uma coisa... e foi muito importante

_porque,_.a _par. das__consideraçõesJraçadas...pel(LDL
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Paraguassú, O senhor hoje também foi objetivo, claro,
determinado nas suas considerações. Tem duas
questões que eu queria esclarecer sobre isso. A pri
meira é a seguinte: os representantes do Sr. Cecflio
colocaram essas questões todas para o ITERPA na
quela ocasião, por escrito, e o ITERPA respondeu
também por escrito as indagações ou foram relações
amistosas, orais, de conversações, enfim...

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Nã9, foram, foram, na realidade... conver
sas... houve uma reunião de diretoria, nós recebemos
esses dois... primeiramente três, depois dois asses
sores, e esclarecemos. Quer dizer, na boa-fé, nós ti
vemos boa-fé. E aqui todas as informações pra... pras
duas pessoas que se apresentaram, ou três, e que
essas informações seriam repassadas com fidelida
de, de acordo (ininteligfvel)

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Pois
não. Um outro fato que eu queria esclarecer, Dr. La
marão é... aquela visita que foi feita dos diretores do
ITERPA ao Sr. Cecílio do Rego de Almeida, se enten
di bem, ou aos seus representantes no hotel.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - O senhor me faz uma pergunta e eu... an
tes de responder, eu gostaria de... de perguntar tam
bém. Em algum momento o Sr. Ceemo falou no nome
Carlos Lamarão, teria visitá-lo? Teria ido visitá-lo?
Eu?

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Não,
eu não, eu não estou... eu gostaria de fazer a pergun
ta.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Não, porque eu... eu não, eu não tive notí
cia dessa visita feita por diretores. Eu realmente... eu
nunca me avistei com o Sr. Cecílio do Rego de Almei
da...

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Não,
Dr. Lamarão... se o senhor me permitir eu fazer a per
gunta...

O SR. CARLOS ALBERTO LA"ARÃO
CORREA - Pois não.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - ...fazer
a pergunta. Pelo relato do Dr. Paraguassú, hoje inclu
sive aqui nesta Comissão, se eu entendi bem, se eu
não entendi, os demais colegas poderão me corrigir,
né, se eu entendi bem, houve uma visita, ocorreu uma
visita, os diretores do ITERPA, se entendi bem, ao
Cecílio mesmo, no hotel, não é isso, Deputado? Se é
isso aí, se eu entendi bem o relato do Dr. Paraguassú.

Houve essa visita. E eu... eu queria exatamente ouvir
do senhoro que é que o senhor sabe a esse respeito.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Nada. Não. sei nada. Eu não...

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - O se
nhor não tem conhecimento?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Eu não soube dessa, dessa visita, eu não
sei do que trataram. Realmente não sei. Eu sei...

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - O se
nhor nunca ouviu falar que houve esse ent~ndimento

no hotel entre o doutor...
O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO

CORREA - Durante, durante a...
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - ...se

entendi bem, o Dr. Paraguassú esteve.
O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO

CORREA - Durante a... eu não assisti o depoimento
do Dr. Paraguassú hoje, mas durante a primeira CPI,
Estadual... o Dr. Cecílio teria feito a alegação nesse
sentido. Mas eu não posso lhe afirmar se são verídi
cas ou não. Eu não sei.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - O se
nhor não sabe informar?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Não sei.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Bom,
com relação ao senhor eram essas considerações
que eu queria fazer, lembrando que, com todo o res
peito que tenho tanto pelo senhor quanto pela exposi
ção do Professor Paraguassú, um homem que me pa
receu da mais alta integridade, me pareceu um pouco
estranho as considerações que ele faz. O natural se
ria que o Dr. Cecílio ou seus representantes fossem
no órgão oficial e não o contrário. É por isso que eu fiz
a pergunta a... V.Sa. Queria perguntar aqui ao Dr. Felí
cio... fazer uma pergunta bem clara e bem objetiva. A
íntegra... Grande parte de suas considerações foram
muito esclarecedoras, porque procuraram tratar da
questão do Poder Judiciário ou da J,ustiça. Queria
perguntar do senhor... na sua experiência, quais as
questões que o senhor indicaria a essa CPI? Duas
questões que essa CPI deveria enfrentar diretamente
com relação à questão do Poder Judiciário.

O SR. FELrCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Só um momento, porque eu tenho que ten
tar, tentar fazer com que possa haver essa escolha de
duas, mas eu penso assim... eu pensaria... os senho
res, como Deputados Federais, são os senhores que
produzem as leis que nós trabalhamos diariamente, e
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há uma gama muito grande no Brasil de recursos. Há
uma gama muito extensa de recursos. É preciso fazer
com que isso sejã reduzido, porque não se tenha
mais a possibilidade de recorrer a quatro instâncias,
às vezes, como determinados casos chegam. A pri
meira instância, Tribunal de Justiça; a segunda ins
tância; a primeira .instância, a segunda instância, Tri
bunal de Justiça;'. ~, terceira instância, Superior Tribu
nal de Justiça; e'a quarta instância, Supremo Tribunal
Federal. Não há p'o~sibilidade nenhuma de, de haver
julgamento célere e'nquanto houver essa... coisa que
se... que se chamà 'no Brasil indústria dos recursos.
Isso só permite que a impunidade vença a todos nós.
E uma segunda: Sr~"'beputado, assim de pronto, seria
em relação ao Poder Judiciário. Seria... estabeleçam
o controle sobre o Poder Judiciário, criem o Conselho
da Magistratura, ,Seja lá que nome que venha a ter,
mas controlem oPóder Judiciário, que é o único Po
der que está sem c.ontrole no Brasil. Esse controle
não precisa ser um. controle de mérito, que se vai per
guntar ao desembargador por que que ele julgou as
sim ou assado, mas quanto tempo ele levou pra julgar
aquilo. Por que tanta demora com aquele processo
na mão, já que ai·decisão poderia ter sido tão... tão
simples ao final? Então, acho que, de pronto assim,
Deputado NilsOfl, çom toda... o impacto da sua per
gunta, principalmente no meu lado... ficou maior ain
da, acho que seriam essas duas as propostas que eu
poderia... que e.u sugeriria muito humildemente aos
senhores. . '.-

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Agra
deço, doutor. Presidente, eu gostaria de aproveitar a
oportunidade, encerrando as minhas considerações,
de fazer a seguinte. proposta à Comissão: na fala do
Deputado Josué Bengtson, ele nas suas considera
ções, ele lembrou um aspecto importante, da influên
cia que a Rede Globo tem sobre esse País, mostran
do que o que aquilo que a Rede Globo fala, os juízes,
e os magistrados, ·e os desembargadores se apres
sam e decidem. Gostaria de propor a essa Comissão,
uma das principais audiências poderia ser com a
Rede Globo, para que a Rede Globo fizesse um Glo
bo Repórter ou uma outra matéria importante sobre
esse escândalo que envolve o Sr: Ceemo do Rego de
Almeiçia. Talvez ele vai ter que gastar muito dinheiro
para essa... uma matéria dessa natureza não ir ao ar.
Ele já tá devendo 120 milhões, conforme foi dito aqui
pelo Dr. Lamarão, talvez quebre d~ yez, para que uma
matéria dessa não vá ao ar. Mas e~sa Comissão po
deria sugerir à Rede Globo pra produzir um... um Glo
baRepórter.sobr.e_uma..•_uma situ~çãQtão yexatória"

não ao Estado do Pará, não ao Sr. Cecílio do Rego de
Almeida, mas uma vergonha a um País como o nos
so. Era isso, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado Nilson Mourão. Se V.Exa.
assim deseja, deve encaminhara sugestão aos mem
bros desta Comissão, para ser examinado. Concedo
a palavra ao Deputado Sérgio Barros. Eu peço... em
bora V.Exa. tenha usado de pouco da palavra, eu pe
diria que todos fossem breves...

O SR. QEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - ...ainda temos quatro palestrantes e nós vamos
entrar pela noite até encerrar todos os depoimentos
de hoje.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, não é pelo fato de estar usando pouco,
mas é que até o momento não me foi concedido, so
bretudo nas palestras anteriores. E eu fico preocupa
do, porque todos os nobres colegas têm suas propo
sições, mas a maneira pela qual está sendo, vamos
dizer assim, levada, no sentido de uma conversação,
está certo, perguntas e respostas, isso realmente de
manda bem mais tempo. Então, não... aqui não es
tão... os colegas que me antecederam estão gastan
do aí dez, quinze minutos cada um, né? Bom, eviden
te que, se já alguns já falaram anterior, muitas das
questões já foram basicamente supridas, no meu en
tender. Mas eu gostaria de perguntar ao Dr. Lamarão,
que esteve por um bom tempo e hoje mesmo como
procurador do Estado... as titulações, os reconheci
mentos que o ITERPA fez ao longo de sua existência,
de quase trinta anos, quais foram os limites que foram
expedidos esses títulos de reconhecimento? Um ou
tro aspecto: as autorizações que foram colocadas e
foram dadas à empresa, me parece, Kramm Enge
nharia, o senhor colocou que tinha lá 1 milhão e 200
hectares, e foram concedidas... e foram devidamente
autorizados 500 mil hectares. Quem será que foram...
quem foram os responsáveis dessas concessões? E
com relação ao Dr. Felício Pontes, eu quero parabeni
zá-lo pela breve exposição e bastante precisa, e so
bretudo vejo com bastante felicidade, embora, enten
do que no Pars são poucos o procuradores-gerais da
República, são pouco mais de trezentos, enquanto
nós temos ar juízes federais em torno de seis mil, eu
vejo que a atuação, na realidade, em todo o Poder Ju
diciário, sobretudo da Procuradoria-Geral da Repúbli
ca, não é o número que seja significativo, é que as
ações..serão_significativas_ElLvejo_que•.. pela_preci-
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são, pela competência, isso mostra que também o
acesso não só queo senhor teve, como alguns outros
que eu conheço pela idade e pela sabedoria, é evi
dente que mostra que o Poder Público... o Judiciário
tem a sua devida competência, até por isso os senho
res chegaram até aí.

O SR. FELíCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Obrigado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Eu
vejo, Sr. Presidente, com relação à situação aí das
terras, dos 7 milhões, dos 4 milhões, depois vem a ou
tra do... lá do... do Amapá... e entendo que até então
as terras públicas federal, em função da legislação
que vinha e se coloca inconstitucional ou outras po
dem ser constitucional, como eu vi hoje, e entendo
que aí o órgão federal foi o maior responsável, para
que não existissem coisas piores do que está aconte
cendo. E eu acredito que a própria atuação do órgão
federal, que é... que foi o INCRA, na região da Amazô
nia, nos Estados, sobretudo aqui no Pará, até certo
ponto coibiu muitas situações. Nós ouvimos do pró
prio Governador- e temos estatísticas - que 79% são
áreas públicas, basicamente a maioria sendo federal,
não é? Fica um percentual menor sendo do Estado. E
me parece que boa parte dessas áreas ar que se co
loca da... do Sr. Almeida também são terras dentro do
Federal, Estadual e sobreposição de áreas, vamos di
zer assim, preservadas, quer sejam indígenas ou re
servas. Ouvimos, pela parte da manhã, o Dr. Otavio
Mendonça, e fiquei muito feliz quando ele fez algumas
proposições. E o que foi fundamental da proposição
que o Dr. Mendonça fez pela parte da manhã, que eu
entendi, foi o cadastro. Quando se fala no cadastro - o
Dr. Mendonça falou pela parte da manhã -, não é no
sentido de que o proprietário vai colocar das suas di
mensões, do que ele fez, do que ele tem, ou seja, é
um cadastro, na realidade, cartográfico; é o que exis
te, na realidade, de fato, mostrando ali as áreas (inin
teligível) ou não, a sua... o seu desenvolvimento den
tro do seu polígono. Eu vejo que nos países da Améri
ca Latina, o nosso Brasil está perdendo longe dos de
mais parses, nossos, da América Latina, com relação
a essa área topográfica, cartográfica. Infelizmente,
não existe uma mentalidade topográfica, cartográfica
dentro dos... daqueles que detêm o poder nosso deci
sório, quer seja na esfera federal ou na esfera estadu
al. Isso está muito claro pra mim aqui, todos aqueles
que já nos antecederam... que não tem essa preocu
pação. Aí vai, da expedição da documentação; do títu
lo de 4 mil; depois pra... aumenta mais três zeros, vai
4 milhões, 7 milhões e aí por diante. Eu vejo que o Mi-

nistério Público Federal, dentro desse processo, por
que, embora está no âmbito estadual, aí é o juiz, é a
corregedora, e não é ocaso do Pará, é do nosso País,
na realidade. A Justiça do nosso País, sobretudo den
tro dessa área agrária, está complicadíssima. Não
existe acompanhamento. E eu há quase quinze, vinte
anos atrás, aqui no Estado do Pará, sobretudo no Mu
nicípio de Marabá, eu fiz vários questionamentos, e
se parou ali... o órgão, que foi o INCRA, com relação a
licitações públicas, porque tinham'ali dez, quinze em
presas que eram todas de leigos. E naquele momen
to... foi em 1984, 1985, precisou esperar dois, três
dias que fosse um representante ou o presidente do
Conselho Regional de Engenharia lá em Marabá,
para que pudesse realmente falar, mostrar àquela
Comissão de que este ou aquele não poderiam nem
estar mesmo ali participando. E infelizmente todo o
processo de regularização fundiária, toda a parte des
sa... vamos dizer assim, de montagem topográfica,
cartográfica, a maioria absoluta n~ nosso País são fe
itos por incompetentes, são feitos por pessoas não
habilitadas. Eexiste um acobertam~nto muito grande.
Eu tenho a convicção... conheço aqui no Pará profis
sionais que eu considero da maior lisura e... vamos
dizer assim, competência, e tenho certeza que jamais
fizeram ou assinaram alguma montagem dentro do
gabinete, para que fosse levado aos cartórios. Então,
os cartório, eu percebo que... que todos esses que vi~

rão e também os demais, na realidade, a não ser da
ignorância desses que estão dentro dos seus cartóri~

os ou fazem o ter, pela ausência da correção que o
senhor mesmo colocou, não existe, na realidade. Eu
como profissional da engenharia tentei e fiz docu
mentos por escrito aqui no Pará, no Acre, no Amazo
nas, para que os registros oficiais exigissem que toda
a situação de "membramento" e remembramento fos
sem... exigido a ART, a Anotação de Responsabilida
de Técnica, que preceitua 5.194, de 73. E até hoje
acaba não existindo, acaba não existindo essa exi
gência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Sérgio...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Então,
eu perguntaria ao doutor...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Felício.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - ...Felí
cio, o que poderíamos fazer, para que, dentro de um
pequeno espaço de tempo, pudesse o Ministério PÚ
blico atingir a todos esses... independente de ser
questionado, a proposição que o senhor fez, de levar-
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mos ao Ministéri<;>" ,ao INCRA - para concluir, Sr. Pre
sidente -, para fa~~r um trabalho, de fato, real, verda
deiro. E hoje com a ~ecnologia que temos está fácil de
fazer um cadastro;,tem tudo automatizado, em-função 
das imagens de satélites, em função dos equipamen
tos para processamento, para que o INCRA, Estado,
ITERMAT e Fl,JJ~At_~ todos os órgãos possam pegar,
por exemplo, o Município maior, que é do Pará - Alta
mira -, e realment~H;olocar, não é? Isso, tenho certe
za que a Comissão levará em frente. Mas o que pode
remos fazer?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Felício.' '

O SR. FEL:íCIO DE ARAÚJO PONTES
JÚNIOR - Obrigad'ô, Deputado Sérgio Barros, pela...
pela sua interve~ção, que foi extremamente oportu
na, pra que eu pud~,sse falar de uma segunda coisa,
que poderia acontecer, além da intervenção, além
dessa correção efetiva nesses cartórios. Deputado,
eu penso que nós poderíamos começar apropor hoje,
com a tecnologia,:ql!~ nós temos no Brasil, ações dis
criminatórias, quer d'izer, discriminatórias administra
tivas. Se a gente pudesse plotar o Estado do Pará, as
sim... dividir o Estado do Pará em várias áreas - nós
já sabemos hoje quais as áreas mais críticas -, e pu
dermos fazer a çiscriminatória e já com o"georeferen
ciamento", ou seja, já com a imagem do... de satélite
dentro do cartó,riq; com os pontos de coordenadas
geográficas e a~ (ininteligível) todas colocadas dentro
do título de cada ym cartório, de cada um Município
que esteja passanQo por esse processo, seria o pas
so final, porque ninguém mais poderia registrar um
novo título, se e~se:novo título viesse a se sobrepor a
um outro já exist~nte, que o computador daria em
questão de minuto. ,Então, o problema, Deputado, é
que... quem é qué, quer isso, além dos senhores?
Quem deseja isso? Do outro lado, há todo um sistema
que não quer que isso funcione, onde está o poder
econômico e não quer que isso funcione. A quem pre
judica esse... uma,ação desse tipo? Vai prejudicar
aqueles que hoje estão fazendo· projetos de manejo
florestal com títulos grilados na região, aqueles que
têm projetos aprovados pela SUDAM e têm uma
imensidão de terras sempre griladas... a títulos grila
dos. Essas pessoas seriam prejudicadas. E quem se
riam os beneficiados dessa ação de V.Exas.? Seriam
o... seria o trabalhador rural, que está lá no... na beira
das rodovias federais e nas rodovias estaduais; seria
o índio, a comunidade indígena, q+Je não tem força
hoje no Pará, suficiente, pra fazer'yaler os seus direi
tos; seriam.as.comunidade.s...rineirinhas,.que são_dire:

'I" ,

tamente atingidas com o corte de madeira desenfrea
do nas suas áreas. Essas pessoas não têm represen
tatividade, força política suficiente... pr~ se contraRQ(
àqu·éles que não querem esse novo sistema. E nós
temos tudo pra fazer isso. Nós temos mecanismos
suficientes. Então... isso dá pra se notar até mesmo
por essa CPI. Quantos Deputados Federais se inte
ressaram por essa causa, se interessaram pela ques
tão fundiária na Amazônia, se sensibilizaram por ela?
São os senhores, são pouquíssimos também dentro
da Câmara Federal. Mas que nos dá um alento muito
forte, porque há possibilidade de... concreta dessas
ações serem desenvolvidas a partir da presença, vo
cês neste Estado. E é isso, Sr. Presidente, Sr. Rela
tor, que a gente, que a gente espera que aconteça.
Então, além dessa efetiva correção que vocês pode
rão... e que os senhores terão oportunidade amanhã
de conversar com a corregedora-geral da Justiça, ha
veria também uma possibilidade de propor ao Execu
tivo Estadual, ao ITERPA que envidasse esforços no
sentido de fazer as discriminatórias regionais, ações
discriminatórias. E, dessa· feita, já com toda... o apa
rato cibernético que hoje ele possui. Acho que basica
mente é isso, Deputado Sérgio Barros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, concedo a palavra ao Deputado Babá. De
pois que V.Exa. já lanchou com os docinhos do...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente. Uma questão de
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Faltam
ainda as respostas do Dr. Lamarão. Enquanto ele po
derá responder, eu gostaria só de fazer uma observa
ção...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não. Dr. Lamarão.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - ...com
relação ao Dr. Felício. Veja só: eu entendo que a ação
discriminatória... o INCRA, por exemplo, realizou, no
meu entender, muito bem trabalhado, que foi na déca
da de 70, precisamente 76 a...80, por volta de quatro,
cinco anos. Se viesse por um perrodo de mais cinco,
dez anos, embora naquela época não tinha' recursos
disponíveis, não é, mas realizou muitas ações. E se
tornou muitas áreas arrecadadas para a União, reco
nheceu muitos títulos, né? Naquela época tínhamos
as imagens que, na realidade, eram sombras, som
breamentos. Hoje não, você tem uma fotografia, na
r.eaJidade•.trazendo.aLa30.. aum.pra25.miLl:..uma.es~
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cala bastante precisa. Dá pra verificar ali cinco, dez,
quinze...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não. Dr. Lamarão, para responder à ques
tão.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Deputado, desculpe, eu não percebi a pri
meira indagação, mas eu vou responder logo à se
gunda, se o senhor concordar. Na realidade, quando
nós levantamos a documentação do caso do Dr. Cecí·
lio de Almeida, verificamos também - até porque elas
estavam interligados, como o ilustre procurador colo
cou -, nós verificamos algumas outras áreas de di
mensões também muito, muito amplas. E uma delas é
essa Kramm Engenharia, que é uma área desmem
brada de uma maior, de 1 milhão e 300 mil hectares. E
nós também ingressamos com ação de cancelamen
to. Agora, pra surpresa minha, sobre essa área existia
uma declaração de reserva. Eles chamam à perpé
tua, deve ser permanente, porque a legislação trata
de permanente, mas chamavam de reserva à perpé
tua, né? E eles, então, reconsideraram isso. Mas o
que me causou surpresa é o IBAMA haver concedido
isso sem ouvir o ITERPA, sem ouvir... quanto à natu
reza do título. E o documento era tão frágil quanto o
documento do Sr. Cecflio de Almeida. Salvo, salvo en·
gano, não sei se a primeira indagação envolve quanto
à questão de dar reconhecimento de domínio por par
te do Estado?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Exata
mente... só voltando com relação ao 500 mil, eu en
tendi, na proposição anterior, na falação, em que... foi
delegado, foi reconhecido à Kramm Engenharia. em
torno de 500 mil hectares, dois mil e duzentos e pou
co. Com relação ao IBAMA, o IBAMA, no meu enten
der, não tem o poder de dar domínio nem de titular. Eu
acho que se reconheceu. Ele pode até reconhecer um
projeto maior dentro da área a, b, c, independente da
condição de titularidade. Com relação à pergunta an
terior, é dentro da criação... nos seus quase trinta
anos de ITERPA, em termos de reconhecimento, de
r~gu(arização fundiária, como que foi feito esses pro
cedimentos ao longo desses trinta anos? O cidadão
t~ p.9upando uma área, tem uma origem que vem lá.•.
qu~ ~ra paroquial, que era da Igreja ou que era... né,
QC4pação de boa-fé. Como foi os procedimentos e até
que limite chegaram a essas situações? Ou seja, o
senhor deve ter conhecimento: "Não, o ITERPA reco
nheceu o imóvel, ou o castanhal, ou Oseringal tal, ex
pediu um título de cem mil, de cinqüenta mil". Eu per-

gunt<?~qual foi o maior... dimens~Q,~xpedida? Qual é
a média e qual era a maior? O sEl~Oor deve saber.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Lamarão.

O SR. CARLOS ALBÉRTO LAMARÃO
CORREA - Desde a criação do ItE!RPA - o Dr. Carlos
Mendonça deixou claro hoje aqUfte:.; a lei de terras
hoje, do Estado, ela é uma colchà"dà retalhos. Ela pe
gou uma série de situações preé'5tiste'nte e tentou dar
uma feição jurídica, tentou ad()~oé:lar a situação.
Então, nós tínhamos, por exemplo,"registros paroqui
ais, nós tínhamos Utulos de posse, aproximadamente
cerca de trinta mil títulos de possé:'edm os paroquiais
talvez chegasse a cinqüenta miftítufós, espalhados e
muitas vezes registrados nos antigos Livros Três, de
propriedade, hoje Livro Dois. Então;:ó ITERPA, no iní·
cio, naquela euforia da criação, hovo órgão, ele che·
gou a fazer algumas poucas legitimações - eu acho
que não chegaria, digamos assim,'a... não chegou a
cem títulos de legitimação de pO'Ss~ ;.. e algumas con
cessões, via requerimento, ou, enfâo, através de lici
tação, né? Inclusive algumas delas... nós temos o
Projeto Trairão, onde até hoje existem problemas séri
os, porque a FUNAI alega que nã6"há superposição
em área... em terra indígena, né? Então, a área maior
que eu me lembro de ter uma con'éessão, uma com
pra, mediante compra, atingiu, salvd engano, 22 mil
hectares, que foi um projeto ·sú,~m.etido ao antigo
(DESP, né, que foi aprovado, um'projeto econômico e
foi mandado, mas o processo até hoje - aliás, tem um
outro também de nove mil hectare~ :.. que até hoje o
processo está pro Senado Federál. E hoje já teria a
obrigatoriedade praticamente dE{búvir as duas Ca
sas, por causa do... a lei tá lá no' ~origresso, embora
haja um dispositivo também, que·diz: quando se tratar
de qualquer projeto de reforma agrária, não se aplica
ria a necessidade de oitiva do Congresso Nacional. E
isso inclusive precisa ser esclarecido, porque se, de
um lado, a legislação estadual, ela obriga a remessa
disso, desse processo ao Congr.esso, a oitiva prévia,
a Constituição Federal, ela diz que: quando se tratar
de projeto de reforma agrária, não. Ora, o Estado não
(ininteligível) com outra finalidade que não seja de re
forma agrária. QU<;lJquer atividade agrária, nessa fei
ção mais ampla do,termo agrária, não fundiária, mas
abrigaria e estaria' embutida dentro desse, desse con-
ceito. . . .

O SR. PRE~IDENTE (Dep,utado Luciano Cas
tro) - Deputado Babá.

Q SR. D~p"YTADO BAB~ - Srs. Deputados,
essa CPI, na verdade, que já teve uma nacional, teve
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uma estadual, eu acho que nós tamos no momento
ideal da discussão dela, desde que nós tiremos aqui
conclusões efetivas pra... como diria o Dr. Felfcio,
acabar com essa bagunça. fundiária, porque infelizL

mente é isso: bagunça fundiária. Acho que não tem
termo melhor determinado, pra analisar essa situa
ção. E, aliás, a Amazônia... 9S portugueses, quando
fizeram as capitanias hereditárias, era 350 quilôme
tros de frente por o que quiserem de fundo, né? Pa
rem aonde parem. Naquela época, o Tratado de Tor
desilhas não tava,~em definido, então, onde parasse
chegava, né, depois que... E'aívieram a~ sesmarias,
que todo mundo conhece as história, né? O problema
é que a Amazônia, ela sof~u, na verdade, nos... da
ditadura militar pra cá, o tal processo de ocupação da
Amazônia. Eu acho que desse período pra cá o pro
cesso de bagunça fundiária ~oi aprofundado. Então,
eu queria colocar essa situação toda aqui, porque, ou
se tomam providências sérias mesmas, mesmo arris
cando... E aí, Seu Lamarão, eu queria dizer o seguin
te: eu compreendo a sua angústia com relação às
pressões, todo o processo que V.Exa. vem tocando.
Aliás, é a primeira vez que lhe conheço pessoalmen
te, porque já conhecia de nome, de muito tempos
atrás, mas foi um prazer lhe conhecer. E dizer que eu
presto toda a minha solidariedade ao senhor pelo em
bate que vem travando nesse processo, que não é
um embate fácil, é, um embate muito difícil, porque
apesar do Deputado Feijão-colocar com relação à
questão do Cecílio do Rego de Almeida, a não ser
que ele não tivesse nenhuma ação dentro dessas
empresas que estão colocadas, né, que ele tivesse
fora de todo o processo. Na verdade...

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA -'0 senhor permite? Me permite um apar
te? Eu me comprometeria aqui até a reconsiderar o
que disse. Se, na realidade, o Cecília não tiver nenhu
ma participação nas empresas, como diz ter, como
ele disse num artigo chamado "Pra não dizer que não
falei de flores", eu retiro o que disse, ou seja, se real
mente ele... se ele não tem nada, ele não comprou
terra, não tem por que, realmente, o nome dele ficar
rolando à baila aqui.

O SR. DEPUTADO BABÁ - É, mas averdade...
O 'SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - Dr. Lamarão, eu gostaria que o Deputado Babá
pudesse concluir todo o seu raciocínio...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Um minutinho, De
putado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tra)-=_••.ao..Dr.lamarão..d.epois••• _

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, porque a situ
ação, ela é muito grave, Deputado, praquem convive
nesse Estado, com relação à situação de morte de
trabalhadores rurais por posse de terras, que não são
posses, que não são propriedades, de castanhais
que foram apropriados e que hoje redundaram em
morte de dezenove trabalhadores rurais sem terra, to
dos os crimes... seiscentos e poucos crimes em nos
so Estado pela posse da terra, uma terra que não tem
dono, na verdade, em grande parte dela, porque foi o
que... o que... Na verdade, o Ministro das Relações
Fundiárias, Raul Jungmann, no último debate que ele
colocou, ele colocou claro que a maior parte da'Ama
zônia não tem propriedade legal. Eles retomaram
esse título. Se vão efetivar todo esse processo, aí já é
outra discussão, né? Mas o processo que nós atra
vessamos, ele é muito, muito grave. E sabem por
quê? Por causa de um desses problemas que ele
enumerou aí. A Justiça, em nosso Estado, nesse pro
cesso, é totalmente conivente com os megalatifundiá
rios, com os grandes latifundiários e dão, às vezes,
ações de desapropriação, sem fazer o mínimo estu
do, o mínimo estudo sequer, nem de ir o juiz à área,
pra conhecer as pessoas que estão ali sobre aquela
terra ou pedir um estudo da relação fundiária de ter
ras, pra poder tomar qualquer ação, certo, pra dizer
que eles são verdadeiros proprietários da área.
Então, essa situação leva a uma preocupação clara
que ainda não foi explicitada ar. Na verdade, quem
são os advogados que estão - porque nós gostarra
mos de ouvi-los -, que, na verdade, se dizem procura
dor do fantasma Carlos Medeiros, né? Porque essas
pessoas precisam ser chamadas à CPI, pra...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Vamos
convocar o Carlos Medeiros.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, não... mas eu
acho que... ele tá convocado, mas nunca vai vir, por
que é um fantasma, mas o fantasma, o fantasma, na
verdade, ele tem procuradores de carne e osso, por
que senão os processos não andavam. É esse que...
que é a grande discussão, porque se não tivessem os
procuradores do Sr. Carlos... porque, aí sim, nós va
mos chegar a ter a oportunidade de, frente a frente
com eles, perguntar afinal de contas quem é o Carlos
Medeiros, porque senão eles vão ter que se explicar
perante não apenas a essa CPI, mas aJustiça.lnfeliz
mente, quando a gente fala Justiça sempre... às ve
,zes, tem que colocar umas aspas, não querendo me
nosprezar o trabalho de V.Exa., mas eu acho que é...
Eu gostaria inclusive de parabenizar o trabalho que
yocês._,,-êm.J:iesenvolv..endo...a.Justlça.EederaJ._parque
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eu acho que tudo aquilo que V.Exa. colocou com rela
ção à fiscalização, ao... ainda tem debilidade, e você
sabe disso. Com relação aos processos, aos trâmites
que tem na Justiça e que só beneficia a quem tem
grana, pra mover processos judiciais. Porque quem
não tem vai ter que pagar o preço de estar respon
dendo processo que nem V.Exa. 'Então, eu queria
aqui perguntar a V.Exa. quem, na verdade, são os
procuradores do Sr. Carlos Medeiros. Segundo:
quem foi a autoridade - ~m nome, não em... em pes
soa, em pessoa mesmo - que assinou embaixo, cer
to, a questão aqui do inventário... não, me desculpe,
da Kramm Engenharia, porque nãq pode dizer sim
plesmente: "Olha, foi IBAMA, foL.." Isso aí tudo não
tem personalidade. Eu não posso convocar oIBAMA,
sem saber a pessoa que assinou embaixo determina
das decisões, que é pra nós podermos ir convocar,
pra saber por que que deram 500 mil hectares dentro
de uma área florestal pra determinadas empresas.
Então, eu gostaria, Dr. Lamarão, primeiro me solidari
zando com V.Exa., dizendo que... nao..• pra V.Exa.
não esmorecer e continuar essa luta, porque eu acho
que são pessoas como o senhor que precisam estar
nesse Estado aqui se embatendo, mesmo com as di
vergências políticas que nós possamos ter, mas eu
acho que pessoas como o senhor, que já vêm no em
bate nesse processo, sofrendo as pressões que so
frem, que V.Exa. tem toda a solidariedade, no que diz
a esse Deputado aqui e acho que a bancada do nos
so partido, no sentido de continuar essa batalha, pra
efetivamente a gente ver se acaba com essa bagunça
fundiária, que leva à morte de muitos trabalhadores,
infelizmente, em nossa Amazônia.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Eu agradeço a sua solidariedade. Eu vou
tentar ler alguma... porque eu estou com uma cópia...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Dr. Lamarão, em função do avançado da hora, eu,
gostaria de propor e conceder a palavra também,
imediatamente, ao Deputado Alceste Almeida e, a se
guir, ao Deputado Paulo Rocha, para que formulem
todas as questões. E, em seguida, nós daremos a pa
lavra ao Dr. Lamarão e ao Dr. Felício, para responde
rem todas as questões que forem colocadas. Pode
mos adotar esse procedimento, Deputado Alceste
Almeida?

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - (Inter
venção fora do microfone.) Mas esse era o procedi-
mento já decidido. .

oSR. PRESIDENTE (Deput~doNilson Mourão)
- É que essa Mesa aqui é uma Mesa firme, decidida.
(Risos.) Deputado.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - A
pergunta que eu iria fazer já foi embutida na formaliza
ção efetuada pelo nobre Deputado Sérgio Barros. Diz
respeito ao assunto que ele enfocou e já foi respondi
da. Não queria perder apenas a oportunidade da pa
lavra, já que a pergunta que eu iria fazer já foi formula
da, para elogiar tanto o Dr. Felício quanto o Dr. Lama
rão por esse espírito de brasilidade, e a emoção é im
portante ao trabalho. Nós precisamos realmente tra
balhar com emoção e fazer com que esse nosso Bra
sil possa sanar esses males. Então, sobretudo é im
portante que existam homens como os senhores, Dr.
Ferício, Dr. Lamarão. Só assim nós teremos subsídios
para corrigir o que errado está. E:quanto a essa...
esse reparo aqui, em resposta ao Deputado Babá, eu
também não vejo como dissociar CR de Almeida de
Cecílio do Rego de Almeida. Então, não creio que
possa ter havido algum pecado que tenha derivado
do mérito da questão e que endossa sobretudo uma
busca que nós inclusive não devemos fazer apenas
sobre esses dois nomes, já que a situação é mais
abrangente aqui, no Estado do Pará, na Amazônia
em si, no Brasil. Daí, no início, eu ter inclusive preten
dido... quando perguntei se haviam outros nomes,
porque nós não podemos ficar apenas restrito ao que
disse a revista Veja ou esperar que a imprensa primei
ro divulgue para que depois nós apuremos. Se nós ti
vermos fatos novos que possam subsidiar, pra que
nós busquemos e possamos corrigir ou sugerir corre
ções a esses reparos, é uma oportunidade importan
te para es~a Comissão. Que o Dr. lamarão também
como o Dr. Ferrcio possam inclusive dizer sobre ou
tras situações que mereçam ser pesquisadas, para
que possamos levar à baila a correção dos proble
mas. Era isso. Muito obrigado.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Obrigado, Deputado Alceste. Com a palavra o De
putado Paulo Rocha.

OSR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Eu queria
pontuar em relação ao fantasma só uma pergunta aí
para os dois: se V.Sas. têm conhecimento de que...
das terras do fantasma Carlos Medeiros, se tem algu
ma autorização pelo IBAMA de projetos ambientais,
ou de manejos, ou de reflorestamento etc. E se tem
projetos de financiamentos pela SUDAM, né, de...
desses... dessas terras em nome do fantasma lá, Car
los Medeiros. Mas eu queria... vou repetir pra todos
aqueles que est~o dentro do Estado, nossos... depo-
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entes que vêm aqui; vou repetir sempre uma pergun- seus belos paraísos aí de curtir etc. Então, é ausência
ta que eu fiz hoje'para o Dr. Otavio Mendonça. Eu tô de um Estado capaz de enfrentar essa estrutura po- ,
convencido disso, por isso que eu faço essa pergun- derosa? É falta de vontade política? O que que é afi-
ta, hoje já fazem...'vão fazer já quase dez anos que eu nal numa estrutura assim? Porque, olha, dia desses
sou Deputado Federal, mas antes disso tive uma ati- nós... E tudo, os liberais estão... se discute no Brasil
vidade muito forte nessa área sindical. E quase sem- que tem muita presença do Estado na vida do cida-
pre a gente tava exatamente com esses mesmos pro- dão, na vida do País, né? E aqui, na Amazônia, pela
blemas, que tudo -que tá vindo à baila aqui, nas de- experiên<::ia que a gente tem, é a ausência de um
núncias, nos escritos que a gente recebe aqui, nos Estado mais firme, mais forte, capaz de resolver es-
depoimentos, a gente vem falando isso já algumas... ses grandes problemas na: área do latifúndio, certo?
algumas... alguns anos aqui no Estado. Na estrutura Então, só pra um exemplo: tal é a desconexão, tal é...
do Estado, no que envolve essa questão da terra, tem porque como é que um fantasma consegue, né, abo-
um emaranhado de órgãos: Incra, Ibama, Funai, canhar 10 milhões, 50 milhões, 200 milhões numa en-
SPU, Ministério da Agricultura, DNPM, a nível federal. tidade governamental como a SUDAM, por exemplo,
Tem outros? e que vai tirar na boca do caixa também, do Banco da

O SR. FELíCIO DE ARAÚJO PONTES Amazônia etc.? Uma estrutura é capaz? Se a gente
JÚNIOR - Receita Federal... não meter o dedo nessa ferida, vai ser mais uma CPI,

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Receita que nós temos tantos depoimentos... Eu tô aqui com
Federal, Embrapa etc. e tal. Depois, a nível estadual, um pacote de material, que, de vez em quando, entra
t ITERP.'A f, uma pessoa ali, começa panfletar, e com coisas queem ,en Im...

O SR. F,ELíCIO DE ARAÚJO PONTES envolvem poderosos da sociedade, os cartórios... são
JÚNIOR _ Sagre. aqueles cartorários que, às vezes, estão todo tempo

nas páginas das colunas sociais etc., etc. E digo: o
O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sagre, Estado tem condições de enfrentar isso? Eu tô lhe

etc. E fora as Prefeituras etc. Como é que um cidadão provocando, Carlos Lamarão, porque numas conver-
chamado Carlos Medeiros, que não existe, consegue sas nossas anteriores V.Sa. já tava desencantado,
ultrapassar todos esses emaranhados de órgãos fe· dada a (ininteligível), como é que se enfrenta? Onde
derais e estrutura do Estado e consegue abocanhar na ponta vai se encontrar uns poderosos, né?
esse tipo esse tamanho de territórios de... continen- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
tais até territórios que... E como é que essa falta tro) _ Deputado Paulo Rocha...
de... ao ver, ao pensar de vocês, o que que falta nesse
sentido? É uma incompetência do Estado? É a au- O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - E sem fa-
sência da presença qo Estado? No confronto da au- lar na estrutura do Judiciário etc., etc., porque tam-
sência do Estado, o poder econômico... quando a bém, se a gente for... denunciar quem vem até aqui,
gente vai volver também os grandes projetos de gran- vai aparecer um monte de juízes etc., que tá envolvido
des terras, aí vai encontrar na ponta também grandes diretamente nisso etc. Então, uma estrutura capaz de
poderosos economicamente: Mendes Júnior, Brades- enfrentar, onde... Eu tô colocando isso, Deputados,

B . d porque é esse o tamanho do enfrentamento que nósco, amerrn us... ,
O SR. FELfclO DE ARAÚJO PONTES temos que fazer. E que as soluções que têm que sair

JÚNIOR _ Volkswag,en. desta CPI, para que ao final não se acabe em mais
um relatório que fica nos chamados Anais do nosso

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Agora Congresso Nacional.
mesmo... Volkswagen. Agora mesmo nós acompa- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
nhamos um companheiro lá de Xinguara, fomos até o tro) - Bom, Dr. Felício, eu vou dar a palavra,'.porque
Ministro da Justiça denunciar que e,le tá mais daque- quer responder e se retirar. Aproveito pra agradecer...
las velhas listas... daquelas velhas táticas de quando O SR. FEL(CIO DE ARAÚJO PONTES
se avança na questão da terra, se discute a questão
da terra, vêm aquelas listas, né, dos eliminados, mar- JÚNIOR - Não, era só pra responder, não queria me
cados para morrer. Nós fomos exatamente verificar, e retirar, não.
uma das terras lá que tá em conflito lá em Xinguara O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
nada mais é do que o banqueiro Ângelo Calmon de tro) - Pois não.
Sá, velho \conhecido nosso, de ta>ntas CPls que já O SR. FELfclO DE ARAÚJO PONTES
passarampe!o-Congresso_Nacionale_etc. E.eleJános. ... _JÚNIOR -:: É..Oeputado.•..P-r.esidente._OeputadoJ?au-
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lo Rocha, antes de mais nada, eu gostaria de agrade
cer ao Deputado Babá pelas suas palavras. Acho que
nós não somos merecedores disso. Vai uma equipe
de trabalho, onde... graças a Deus, atuando muito
bem. Não é só o procurador da república, em volta há,
além da assessoria jurídica da Procuradoria da Repú
blica, há também a Polícia Federal, há também a Re
ceita Federal, há alguns técnicos do INCRA. Então,
há todo um conjunto de esforços nesse sentido, em·
bora quem assine a peça no final seja sempre o Pro
curador da República, por determinação legal, mas é
uma equipe de trabalho nesse sentido. E em relação
ao Deputado Paulo Rocha... eu gostaria de anunciar
que já foi repassado hoje à imprensa, por conta da
prisão do Superintendente do IBAMA no Pará, ontem
à noite, em BrasrJia, que nós estamos propondo ama
nhã a quebra de sigilo bancário de determinadas pes
soas ligadas ao IBAMA. Eu não gostaria de tecer mai
ores considerações, pelo problema de dano à ima
gem dessas pessoas. Se, nessas contas bancárias,
forem encontradas... cheques oriundos de empresas
madeireiras para essas pessoas, aí sim, esses no
mes serão anunciados, e quem são, e com a apre
sentação do devido cheque. E nós tivemos que fa
zer... a equipe toda teve que fazer essa... essa ação,
essa ação, uma espécie de ação judicial de quebra de
sigilo bancário, em virtude exatamente do que... o
que chamou mais atenção foi que V.Exa. falou em re
lação aos planos de manejo com o nome ç:le Carlos
Medeiros. Chegou à nossa Procuradoria há um mês
atrás 22 planos de manejo... 22 planos de manejo, em
que consta, na cadeia dominial, o nome de Carlos
Medeiros. E isso passou pelo IBAMA. Quer dizer, o
IBAMA, embora~sse havido ofício do ITERPA, di
zendo que não'deveria ser legitimado, não deveria
passar nada/que tivesse Carlos Medeiros, o IBAMA
legitimw22 planos de manejo, que nós não sabemos
ain~ quantidade da área que representa esses 22
planos de manejo. Então, por conta dessa medida, ti-

""emos que... por conta dessa, dessa coisa, tivemos
que atuar nesse sentido. Então, hoje nós estamos...
aproveitando a intervenção do IBAMA e juntamente
com a Polícia Federal, com a Receita Federal e com o
INCRA, tentando fazer uma conjugação de esforços,
para reter esses dados, para ter esses dados o mais
ráp,ido possíveis... o mais rápido possível na Procura
doria da República. E só pra finalizar, pra que V.Exa.
possa entender a dimensão do problema, de como foi
a fraude Carlos Medeiros, eu tenho aqui em minhas
mãos - e vou deixar com o Presidente - o acórdão, o
acórdão do... do Tribunal de Justiça do Estado, que
anula a restauração de... a restauração dos autos de

inventário que o Dr. Lamarão se pronunciou no início.
E essa restauração de autos foi aonde começou,
onde foi... teve início a....a onda de registrar terra
em... em nome de Carlos Medeiros. Por quê? Porque
havia um processo de inventário de dois portugueses,
se eu não me engano, né, Dr. Lamarão... se eu tiver
falando alguma heresia, o senhor me-corrija, por fã~

vor, porque o senhor tem muito mais prática nessa...
nesse passado do que eu. Esses dois... esses dois
portugueses morreram, fizeram o processo de inven
tário. Quem se habilita como... para... como titular
de... quase... a maioria... dos bens dessa pessoa se
chama Carlos Medeiros. E esse processo some em
primeiro grau. Não se sabe se foi extraviado, se hou
ve incêndio, o que que aconteceu. Sumiu. O que que
se faz? Quando some o processo, se faz a restaura
ção dos autos. Nessa restauração é que... aconteceu
a fraude, porque o volume de terras deveria ser infini
tamente menor do que aconteceu no final, nessa res
tauração, e a juíza do feito, Ora. Rosa Portugal, que
é... acho que até hoje é juíza... no Pará, ela determi
nou que os, os cartórios do Pará, de todas as Comar
cas onde tivesse aquela relação, onde tivesse escrito
que o Carlos Medeiros era... estava habilitado naque
les autos, fizesse averbação, ou seja, registrasse a
área em nome de Carlos Me~eiros. Ela determinou
isso. O que... o que é maior... o que, o que chama
mais atenção é que essa decisão não transitou em
julgado, quer dizer, ela não foi uma decisão definitiva,
não foi uma decisão definitiva e, mesmo assim, foi
cumprida, como se fosse definitiva. Saiu ordem da
Justiça... do juízo aqui de Belém pra todos os cartóri
os praticamente do Pará, dizendo pra registrar as ter
ras tais, tais, tais em nome de Carlos Medeiros. Ocar
torário vai e começa esse... e faz o registro, é determi
nação judicial. Só que .Iogo depois o ITERPA entra
com o recurso e consegue anular essa decisão. Só
que essa decisão, essa... esse acórdão, onde o Tri
bunal anula a decisão que mandava registrar os no
mes... as terras em nome·de·Carlos Medeiros, não foi
cumprido, não foi cumprido, né? E até hoje pende o
julgamento. Quer dizer, o anterior não era pra ser
cumprido também porque não era decisão definitiva,
mas foi cumprido, contra a gente. Esse que é a favor
da gente até hoje não houve determinação da Corre
gedoria do Tribunal de Justiça do Estado pra que fos
se cumprido. Ea partir daqui o que aconteceu? Essas
pessoas... há casos, que nós entramos com ação, so
bretudo na área de Santarém, em que essas pesso
as, os Procuradores de Carlos Medeiros, venderam
num dia... e só registraram a terra naquele dia. No dia
que venderam a terra é que houve o registro no cartó-
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rio e, portanto:.1Ne-nderam... num dos casos, vendeu
pra uma empresiÍffladeireira, ea empresa madeireira
pegou aquilo dizendo textualmente lá na escritura de
compra e venda:qüe tava comprando de Carlos Me
deiros, né, registra' o título, vai pro IBAMA, e mesmo
assim o IBAMA·riianda que se extraia árvore daquela
área. Então, nãõ.J:J'â'coisa, se... pra que a gente pos
sa ajudar, DepUfaCló' Paulo Rocha, a entender isso,
pra mim... é muitCi-:g'rave o que eu vou dizer agora,
mas não dá pra:':::E'ú'não sei o pessoal do ITERPA vai
concordar comigd, o hovo Presidente do ITERPA pa
rece que está aq'rli presente e... e o Dr. Lamarão tam
bém. Então, sãóf

' â"Ótoridades na questão fundiária,
como também Q:'ja'rfialista Lúcio Flávio. Eu não' sei se
vão concordar. Mâs'pra mim isso se inicia dentro do
Poder Judiciário detEstado do Pará. Toda... toda a
fraude tem início dentro do Poder Judiciário do Esta
do do Pará. E o q'ue,que nós tamos fazendo hoje? É
tentando apaga:r:~~~~ incêndio que foi promovido há
duas décadas atr~~. 'Era isso.

1 ...'.

O SR. PR:f~lpENTE (Deputado Luciano Cas-
tro) - Dr. Lamarão.:'

, O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Bom, eu acho que depois da brilhante ex
posição do Dr. Felício, eu tenho poucas coisas, assim,
a acrescentar, se6ão agradecer... e ainda fazer al-
gumas considerações. Eu acho que se me permiti-
rem. É que... eu aéti'o que vários fatores vêm colabo
rando pra isso: a fáÍta de entrosamento, a falta de von
tade política, porqUe, na realidade, muitas vezes,
você vê... você se depara com uma situação... o De- 
putado Ganzer achó'Li graça diante do absurdo que é 
mandar registrar ury,a... um inventário envolvendo...
porque o Deputado ,~Ivez não saiba, mas nós temos
área em... na Almiran~e Barroso. Eu não sei... eu moro
na Almirante Barroso e não sei se o prédio onde eu
moro não pertence à'Ç> Carlos Medeiros, porqu~ eu te
nho um levantamento'completo... estatístico em todos
os Municípios. E at~",<na Capital tem terra do Carlos
Medeiros. Enquanto.'o nosso protesto judicial, man
dando desfazer essa fraude, sabe, esse não foi aver
bado. Então, essas s,ituações, es~as circunstâncias
todas que precisam ser melhor ex~minadas ar. Agora,
eu acho que cabe aos Srs. Parlaq:lentares fazerem
isso, até porque eu vou realmente..&omeçar a repen
sar sobre o conselho que o ilustre Deputado me deu.
Eu acho que eu, outra-vez, vou começar a me dirigir,
se alguém agir... eu disse... não. Por:exemplo, se ama
nhã, o desembargador chegar e disser que: "Bom, o
meu_ato. ele_foi..:~Digamos_assjm:.

"Eu estabeleci o ato em função do meu livre con
vencimento". Etudo bem. Mas um dia, lá na ponta, em
algum momento, alguém vai ter que falar a verdade.
Mas não se iludam, as coisas vão, vão, vão, mas um
dia alguém tem que dizer. Eu posso até, digamos, por
uma questão de cavalheirismo, por uma questão de
convivência... social e tudo, você pode tentar usar si
nônimos, usar fórmulas mais delicadas de dizer e
tudo. Mas muitas vezes você quer subtrair uma mane
ira mais firme de dizer as coisas, que eu aprendi as
sim, sabe? Eu... como disse ainda agora, se, no caso
do Seu Cecílio de Almeida, se realmente ele não tiver
nenhum envolvimento em relação a essas terras, eu
venho aqui e realmente hipoteco até a minha... me
justifico... peço desculpas a ele, porque eu não tenho
esse tipo de problema. Eu não tenho nada de pessoal
contra o Seu Cecílio de Almeida, ao contrário do que
possa... Pelo contrário, ele me ofendeu, ele me cha
mou... de burro, ele... enfim, sabe? Foi ele que, diga
mos assim, tentou me... me pressionar, pra que eu
não... não me lançasse contra ele. Isso não vai me im
pressionar, sabe? Isso ninguém vai conseguir evitar...
que eu... que eu continue... lutando pelo interesse do
Estado. No dia que eu não tiver coragem de fazer isso,
eu entrego o cargo de procurador e vou defender tal
vez o Dr. Cecílio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, nós agradecemos ao Dr. Felício, procura
dor da República do Estado do Pará...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - É porque senão, Deputado, nós não vamos...'
O SR. DEPUTADO BABÁ - O senhor me des

culpe, mas eu fiz duas perguntas que pra mim são in
teressantes, porque é o Procurador do fantasma, que
não éde Diana Palmer, certo? E Procurador... Fantas
ma e quem foi o dirigente, ou do IBAMA, não sei qual
órgão foi que deu autorização pra Kramm pegar, 500
mil hectares. O nome dessas pessoas. Pra mim é mui
to importante isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cil,~-

tro) - Dr. Lamarão. 'I'

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃo'
CORREA - Deputado Babá, eu vou p'artir QO requer/
mento, com muita cautela, é claro, porque aqui no're
querimento eu estou qualificando como estelionatári
os, como formadores de quadrilha, como falsificado
res de documentos públicos, etc, etc. E vou dar o
nome delas: Flávio Augusto Titan Viegas, brasileir~.

casado, assessor de empresas e tal; Flávio Antônio'
.EerIeira ~iegas~EernandQda Silva_Gonçalves,:pro.cll=
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rador de Medeiros, também; José Vieira Neto; Elias
Alexandre (ininteligível), já falecido; Eliel Gomes da
Silva, advogado; Rosa Cristina Gióia Santos; Almir
Lopes Martins; Ramir Sade Macarin(?), empresário.
Bom, e... "

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Laramão, o senhor poderia encaminhar esse
documento à Comissão?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Há, sim, pois não.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Data
e o cartório que autenticou.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - São todos ad
vogados?

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Alguns advogados, alguns empresários,
mas, mesmo aqueles empresários, muitas vezes con
tadores, mas tinham procuração. Eeu tenho - e pode
ria repassar também - todos os processos onde eu
tenho procurações, eu tirei cópias de procurações, de
requerimentos feitos junto ao IBAMA, junto ao
ITERPA, junto ao INCRA, enfim, dentro dessa...

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Eu não quero
polemizar mais, mas eu só queria perguntar se foi fei
ta a checagem das assinaturas, porque são várias
procurações, é possível, por exame gráfico técnico,
verificar se foi realmente a mesma pessoa que assi
nou e passou as procuraçÕes pará diversas pessoas.
Esse dato é muito importante.

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Não, não, a Polícia, a Polícia Estadual e
Federal fez exames, inclusive rastreou endereço, ras
treou carteira de identidade, rastreou CPF e chega
ram à conclusão que na realidade ele nunca existiu,
nunca houve qualquer referência.

O SR. 9RESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Larllarão, essa Presidência requer a V.Exa.

J
que encaminhe esses documentos, para que a Co-
missão depois possa examinar. O.k.?

O 'sR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORRE~ - Pois não.

(Intrrvenção inaudfvel.)

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
CORREA - Olhe, eu prefiro encaminhar oficialmente,
nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Para
que houvesse uma procuração teria que ter uma assi
natura reconhecida em cartório, no caso, que data
tem o documento de procuração e qual o cartório,

para que a gente pudesse ser incisivb em relação ao
cartório e procurar ver a assinatUr1fáesse...

O SR. CARLOS ALBERTO LAMARÃO
\ .. , ,

CORREA - Deputado, Deputad9; imagine algumas
centenas e centenas de requerim8.ntos administrativo
junto ao ITERPA, IBAMA. Até hQj~'~'Polícia Federal
e eles chegaram a um nível de''P~rléição tão grande
que... Eu já compareci à Polícia~Fêderal mais ou me-

~ .. ,J •

nos umas oito vezes pra reconh~Ger documentos, al-
11

guns atribuídos a mim, como... mas sempre voltado...
documentação Carlos Medeiros,. e certidões do
ITERPA - muitas vezes assi~áqas por mim, né?
Então, chega a um ponto que você tem... Eles falsifi
cam carimbo, eles falsificam assinátura de, de carto
rários, eles falsificam é, é, as~{riatúras de autorida
des, Presidente do ITERPA. MUita's vezes se confun
dem, muitas vezes, com a relaçã<;> :àntre o número da
certidão e o número do processo. Mas existem milha-

r \

res de documentos espalhados". Ecomo... Esse levan-
tamento feito, que apurou doze milhões, ele foi feito
com base em documentos de ':~inte e cinco anos
atrás, Deputado. Então, é evidente 'que hoje isso tá
numa escala difícil de você ima'gi!1ar. A verdade é que
ainda na semana passada, no ITERPA, nós recebe
mos um requerimento do IBAMA':-o que é um absur
do, aliás, dizendo que existiam 22 - acho que até co
incide com o que o Procurador Féderal falou - 22 re
querimentos que haviam sido aprovados no IBAMA.
Ora, a despeito de toda recomendação de cópia de
protesto judicial que nós fizemos, e da opinião públi
ca. Esse assunto já foi falado no Estado de São Paulo,
no Rio de Janeiro, em Brasília. E'nfim, quer dizer, nin
guém, que tem um médio contiecimento, uma média
leitura desconhece o fato. A não ser quem não quer
ver.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, Dr. Lamarão, essa Presidência então re
quer a V.Exa. que documentos ii"qui citados V.Exa. en
caminhe oficialmente a essa Presidência, para exa
me da Comissão. Agradeço, em nome da Comissão,
ao Dr. Felício, Procurador da República do Estado do
Pará, pela grande contribuição que deu à nossa Co
missão, ao Dr. Lamarão, pela contribuição inestimável
que deu a essa Comissão. Dizer que as posições dos
Deputados aqui ora divergentes, ora convergentes,
com o depoimento de V.Exas.; elas são absolutamen
te naturais, democráticas. Faz 'parte do processo - e
regimentais - fàz parte do processo que nós adota
mos na Câmará Federal. Bem como V.Exas. externa
rem a opinião de'vocês, também é feita de forma bas
tante democrálica e é o que"nós queremos ouvir, a
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franqueza de cad~,um. Nós agradecemos a grande
contribuição que o~ dois deram à nossa Comissão. E,
agora, convido o Sr. Faleiro, Airton Faleiro, Presiden
te da Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado
do Pará, e o jomáli~ia Lúcio Flávio de Faria Pinto, que
já fez, é, é, uma exposição em Brasília, que vai partici
par depois da seg~J:lda fase do debate, para compa
recerem à mesa: E 'peço desculpas ao Dr. Ronaldo
Barata e ao Dr. Ubiratan Cazetta, que aguardem um
pouquinho mais, pó'rque nós... Eu sei da... Que te
nham um pouco mais de paciência com a nossa Co
missão e com os rassos Deputados, que Deputado
gosta realmente de ,f~lare de questionar, enós esta
mos aqui é pra iss'o, ,pra aprofundar o nosso conheci
mento sobre a matéria. Bom, eu pediria ao jornalista
Lúcio Flávio que tome, assento... Bom, eu vou conce
dera palavra ao Presidente da Federação dos Traba
lhadores Rurais ç:Io Estado do Pará, Sr. Airton Faleiro,
por vinte minutos. Após isso, nós já vamos abrir o de
bate, onde vai parti~iparo jornalista Lúcio Flávio, que
já fez a sua exposição em Brasília, e ficou com alguns

• I
questionamentos pendentes por parte dos Parlamen-
tares da Comissão. Com a palavra o Sr. Airton Falei
ro, por vinte minutos.

O SR. AIRTON FALEIRO .:. Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, e demais participantes aqui da CPI,
agradecer o convite e vamos fazer o máximo para
contribuir, para que essa CPI traga resultados impor
tantes pra solucionarmos os problemas da grilagem,
os problemas fundiários do nosso Estado e da Ama
zônia. De primeira mão, gostaria de fazer algumas
considerações gerais sobre a questão fundiária aqui
no Estado do Pará e na Amazônia, da importância en
tão dessa CPI contribuir para que a gente consiga su
perar alguns problemas. Nós estamos vivendo um
momento muito rico na Amazônia, de debates sobre o
modelo de desenvolvimento que nós queremos aqui
pra nossa região. E, sem dúvida, a estrutura fundiária
hoje existente e a situação desordenada, bagunçada,
como já foi dito aqui, que é a estrutura fundiária, não
permite,que a gente trace o modelo ,de desenvolvi
mento que seja sustentável, do ponto de vista econô
mico, social e ambiental. Então, pra pensar e executar
um desenvolvimento que se imagine aqui na Amazô
nia, é preciso estourar com essa estrutura fundiária. A
outra questão que gostaria de expressar aqui é a rela
ção que existe entre essa estrutura fundiária e esse
desordenamento com a questão da violência da refor
ma agrária aqui no Estado do Pará - que uma coisa
não tá desligada da outra. Para vossos conhecimento,
vou citar a1guns_oúmerDs-aquLsobr.e.a situação...da...\lh

olência aqui no Pará, que pra mim tem tudo a ver com
essa estrutura fundiária e com essa situação, de falta
de documentação, regularização. Nos últimos 35
anos, aqui no nosso Estado, nós tivemos 1.775 confli
tos em terra, registrados; destes 1.025 no sul e su
deste do Pará. Isso envolveu 200 famílias aqui no
Estado. Mas, o mais grave é o número dos assassina
tos aqui no Estado. Nós temos aqui, nesses últimos
35 anos, 703 casos de assassinatos; 703 casos de
assassinatos. Vale até fazer uma comparação, quais
ou qual a guerra até que se tem nos outros países
equipara-se a esse número de morte. E aí, começa
mos também já questionar o papel do Judiciário nes
sa história. Dos 703 assassinatos, aqui no Estado,
apenas 183 casos tiveram inquérito aberto. Apenas
183. Desses, apenas 37 casos foram julgados, o que
representa 5,26% dos assassinatos, contando com o
julgamento das 19 mortes dos companheiros do
MST. Se tirar aqui as 19, baixa esse número para
2,26%, e não dá para dissociar a situação fundiária
dessa questão da violência e do conflito. Vale res
saltar, também, outro dado aqui, que é o dado do in
vestimento aqui na reforma agrária, investimento
na legalização fundiária. O Pará detém 33% dos as
sentamentos do Brasil. Mas, do montante de recur
so destinado pra reforma agrária no Pará, represen
ta menos que 6% do montante nacional. Então, há
um desequilíbrio muito grande entre o que tem de
assentamento, o que tem de violência e o que se
destina de recurso pra cá. E vale ressaltar, dos ma
gros recursos destinados pra reforma agrária no
'Brasil. Dito isso, eu vou... Eu gostei muito do d~bate

aqui e eu acho que nós pegamos e trouxemos de
novo à tona a questão do Cecílio, e ninguém màis
interessado do que nós pra resolver essa questãó'"
do Cecílio. Agora, nós achamos que tem outros te
mas aqui tão importantes quanto esse do Cecílio,
pra ser tratado, pra ser encaminhado aqui. Um de
les, tá relacionado à legitimação de títulos de pos
se. E aí, não atinge o Município, isso aí atinge o
Estado todo. Essa figura de título de posse foi cria
do em 1891. E o Estado do Pará expediu em torno
de 50 mil Utulos de posse aqui. O nosso conheci
mento é de que, desses 50 mil títulos, o ITERPA le
gitimou em torno de 10%, desses 50 mil títulos. Le
gitimou em torno de 10%. Agora, milhares de títu
los, que não foram legitimados pelo ITERPA, que
era o órgão responsável, foram destinados, através
dos cartórios, transformado em propriedades.
Então, mais uma vez aparece a figura dos cartórios
contribuindo pra fazer coisas irregulares. Isso aqui
.tem_WD_Jmpacto.JD.uito_grallde,_-por.que_atillge_o
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Estado todo.-E aqui-nessasáreas-tá env.olvido_muio:
tas tentativas e até conquistas das terras do fantas
ma. Aqui, estão aqui, essas áreas, correto? É, vale
ressaltar que esses Utulos, quando eles foram... A
figura desses Utulos, que foram criados, tava condi
cionada a legitimação a partir é... do beneficiamen
to da área, da medição de marcação. E por isso, en
tende, que... Outro dado importante: até 31/12/95,
até 31/12/95 foi revogado, prorrogado, melhor di
zendo, esse período. Ele prevaleceu. As pessoas
que receberam os títulos tinham até 95 pra fazer o
que era condicionado, e na maioria dos casos não
fizeram, correto? Do nosso ponto de vista - suges
tão à CPI - que não tem outro caminho a não conti
nuar buscando cancelamento desses títulos e a
destinação dessas áreas pro patrimônio, pra o do
mínio... domínio público e depois discutirmos então
a utilização dela, dentro de uma outra concepção
de desenvolvimento. Outro aspecto que gostaría
mos de trazer também, pra contribuir com a CPI, é
sobre as outras formas aqui, vamos chamar de
apropriação das terras públicas pelos latifúndios,
latifundiários e madeireiros aqui no Estado. O
ITERPA, aqui do Estado, entrou com 27 ações de
cancelamento, né, pra... agilizando aí, né, o cance
lamento desses... de áreas aqui. Isso soma, só, só
essas 27 áreas ajuizadas pelo ITERPA, soma 22
milhões de hectares. E, segundo as nossas conver
sações com o ITERPA, existe pretensão de ajuizar
mais 100 áreas. Então, o número de hectares aqui,
que estão em questionamento, não é apenas 22 mi
lhões. Vinte e dois milhões é o que já está na Justi
ça, sendo disputado na Justiça. E está sendo dispu
tado na Justiça sabe por qJ.iem? Por latifundiários,
madeireiros, contra pes~as, famílias de ribeiri
nhos, famílias de agrictílturas familiares, índios,
pescadores, entende, s:lúe tão lá, Ó, há muitos anos,
há centenas de anos~ lá, na sua propriedade. Isso,
nós P9deJtlos ~ef que se instalou um conflito,
esse conflitÔ'não é assim teórico, ele é um conflito
prático, aonde morre gente, aonde se faz o enfren
tamento diariamente. O Dr. Ronaldo Barata - ainda
vai depor na CPI -, pelo que estamos sabendo, tá
assumindo a Presidência do ITERPA. Seria impor
tante, que é uma pessoa bastante informada, até
que desse um pouco esse quadro da situação que
chamo aqui da, da entrada de documentos falsos
no órgão, né? Eu posso tá equivocado, mas eu
acho que no mínimo, se pegar uma média, vai en
trar no mínimo um caso por dia de tentativa de do
cumentos falsos que entra no ITERPA. A proposta
nossa também, é a retomada dessas áreas pra do-

mínio público, né, e colocar à disposição da reforma
agrária, de áreas de reservas,l.:etc. É retomar pro
domínio público, né? Vou pegar1Jm outro, outro as
pecto aqui, que também é de,grande importância
pra nós, que é os contratos de,alienação de terras
públicas, né? Aí, pegando o caso·da:Transamazôni
ca, por exemplo, né? Isso ahfoj-.,executado pelo
INCRA, correto? O INCRA dava, prazo de cinco
anos pra pessoa que recebia' esse, contrato se ins
talar, né, e implantar o seu pr:0'jeto. Dava prazo de
cinco anos. E também o que se cobrava? Cobrava
era o beneficiamento da área, cobrava era a demar
cação, cobrava... Era tornar aquilo ali um projeto
produtivo. É... Se não' me en.ganQ; tá em torno de
359 - o Jerônimo, que é nosso,,;assessor jurídico
tem esses dados até melhor do.que eu. Mas em tor
no de 350 é... é contratos, corretoJ O INCRA ajuizou
105 áreas, já solicitando o cancelamento do contra
to, por não cumprimento dos requisitos. Então, é ou
tra área também muito grande:e que dá um impacto
social e econômico interessante.'É. .. Gostaria até de
fazer alguns comentários sobre lisso. Mesmo, olha,
mesmo com... com... é... é... ajui~amento do INCRA,
o que que aconteceu? Mesmo, com isso e tem... Isso
foi feito - não tô bem lembrado a data, mas me parece
que, a partir de ao ou 95, não me lembro bem a data,
né? Mas mesmo assim, continuou os cartórios fazen
do registro e transferência e tornando propriedade,
mesmo a área ajuizada. Então o:cartório não quer sa
ber se é área... Quando é nós; o':posseiro, que vamos
pedir um crédito no banco e vamos fazer qualquer co
isa, a primeira pergunta: a área. não tá em litígio? A
área não tá em conflito? Entende? E essa área tá, se
ela tá ajuizada, ela tá ajuizada;lentende? O que nos
espanta também é que o próprio INCRA deu declara
ção, pra efeito de financiamento do FINAM pela
SUDAM, o próprio INCRA deu,declaração dizendo
que aquela área e~tava apta pra receber o financia
mento, que não tinha conflito, que não tinha é... não
estava sub judice. E eu tenho,aqui cópia de uma rela
ção dessas áreas; fornecida pelo próprio INCRA, vou
deixar com a Comissão, entende, de áreas que estão
ajuizadas - isso é informação, do próprio INCRA - e
essas'áreas estão pleiteando e tramitando, normal
mente, com os financiamentos do F~NAM. Ao nosso
ver, essas áreas não têm direito pra receber financia
mento; elas estão sub judice;-vamos esperar o resul
tado, correto?, Nossa avaliação é de que nós precisa
ríamos, sobre essas áreas, sobre essas áreas, preci
saríamos, na Iinlia do que o Dr. Felício Pontes propôs
aqui, mas nós, precisaríamos fazer uma vistoria na
área - a Comissão poderia encaminhar isso - uma
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-vistoria .pra, na" nossa OplnlaO, pra confirmar o
não-cumprimento do contrato, entende? Nós pode
ríamos propor uma coisa mais difícil, como já tá ajui
zado, entende, cancela tudo. Não, vamos lá, fazer a
vistoria pra ver, como não foi cumprido o contrato, cor
reto? E sugerimos a suspensão imediata dos financi
.amentos .pretendidos, do Finam e da Sudam, pra es
sas áreas. Até porque essas áreas estão, lá, criando
conflito social, elas não... Não é passiva assim, do
tipo tá lá a área.'., 'Não, lá mora posseiro, lá mora gen
te, até porque esses senhores nunca executaram o
projeto. Tanto é que o próprio INCRA tá ajuizando a
sua área, entende?· E nós temos casos, por exemplo,
vou citar um dos... dos Municípios, que é Anapu, en
tende? Anapu .tem, projetos lá que estão brigando
com ameaça de morte com posseiros que estão lá há
muitos anos, entende? Então, não tem outro cami
nho: ou suspende esse financiamento e resolve judi
cialmente a coisa, ou nós vamos ter conflitos muito
graves lá na área. Eu vou trazer uma questão aqui,
que eu até pensei que alguém ia expor ela, mas como
ninguém expôs, eu vou... que é um problema que é
antigo, mas eu... pra mim não tá resolvido, que é a
questão do... do aforamento dos castanhais. É... pra
informação da Comissão, em 1980, quatro famílias
detinham 37,3% dos castanhais aforados no Municí
pio de Marabá e São João do Araguaia. Vale dizer
que o Município de Marabá e São João não era, na
época, o que são hoje, do que foi... que há diversos
outros Municípios. Então era uma coisa muito é... re
presentativa do ponto de vista geográfico, né? Essas
áreas, em grande parte, não foi usado pra extrativis
mo, que era o que dizia o contrato e, sim, usado pra
pecuária. Aliás, foi nessas área que se com~teu um
dos maiores crimes ambientais do mundo, que é a
destruição dos castanhàis nessas áreas. Em 1988, o
Ministro da Reforma Agrária da época, se não'me en
gano - eu não tenho bem lembrança - se não me en
gano, era o Senador Jader Barbalho, comprou, com
prou essas áreas, o Ministério da Reforma Agrária
comprou essas áreas de castanhais, que era área de
aforamento, como se fosse propriedade. Então nós
achamos que tem um erro ar. As áreas não eram pro
priedade. Era... tava concedido, né, entende? Com
prou, sob o argumento que teria que fazer reforma
agrária sem conflitos, etç. E hoje... E é isso que nós
queremos que a Comissãõ apure. Primeiro, o preço
que foi pago. Nós achamos que foi um preço eleva
díssimo na épQca, entende, que não condizia com os
preços da... das terras aqui. Grande parte das áreas
compradas e 'pagas ainda consta... ainda está sobre
°comando_dosJazendeiros,_osJazendeiros.não.sab. _..

ram da área. A área foi comprada e paga e disse que
era pra fazer a reforma agrária, entende? E os fazen
deiros continuam na área. E o conflito... E é nessa re
gião que tem a maior área de conflito que eu citei
aqui, entende? E o povo continua se mantando. Con
tinuam matando os trabalhadores lá, entende? E os...
e os fazendeiros continuam fá na área. Então rlós
achamos que a Comissão tem que apurar os valores
pagos da época, apurar porque não foi repassada es
sas áreas, entende? E, inclusive, apurar os crimes
ambientais cometidos. Pra ir concluindo aqui esses,
os... os que eu tô pegando assim de questões pontua
is, só pra citar aqui, nós vivemos, aqui, o drama, tam
bém, dos grandes projetos. Eu vou citar só dois: a hi
drelétrica de Tucuruí aqui em Barcarena. Esses dois
grandes projetos envolveram a expulsão de mais de
quatro mil famílias, que até hoje não têm a sua situa
ção resolvida. Não tem situação resolvida do ponto
de vista da indenização, do ponto de vista de outro
pedaço de terra, entende, pra trabalhar, entende? E
essa semana, aí, teve uma comissão na FETAG'pe
dindo assessoria jurídica pra resolver, que continuam
negociando a indenização. E nós temos novos gran
des projetos se propondo vir pra cá. Então, que a gen
te leve em consideração isso. Sr. Presidente, eu só
queria concluir...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

O SR. AIRTON FALEIRO - ... já fazendo algu
mas sugestões então pra, além dessas pontuais que
eu fiz pra Comissão, né? Eu até tava brincando com o
Jerônimo, que é nosso assessor jurídico, que, aliás,
nós dispomos... que é uma pessoa que tem conheci
mento muito grande nessa área, entende? Professor
universitário, estuda isso e nos assessora. Qualquer
necessidade está à inteira disposição na Comissão.
Tava comentando que falar depois do... do Felício
Pontes é até meio constrangedor porque as propos
tas, o monte de questões que a gente tava querendo
propor o Felício já propôs; eu vou só reforçar: ql1e é a
questão da descriminatória, a gente acha que é um
caminho, né? É... Outra questão que nós levantamos
é a questão das varas agrárias aqui no Estado, a
questão da correição aí dos cartórios, é ... reforçar a
idéia da junção de força aí do ... federal e' estadual. E
achamos... queríamos sugerir pra ser chamado pra
Comissão mais duas pessoas envolvidas no proces
so do cartório de Altamira, que é o Raimundo Flecha,
né, que fez a correição, até pra informar o que que fez,
quais as dificuldades que enfrentou, né? E o Malato,
que.é, se_Dão.me engano,....inter\lentor_Acho que.era
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importante também depor na ... Até pela importância
que pegou, eu diria assim meio como um caso exem
plar o cartório de Altamira, né? E dizer que nós ... Eu
sou agricultor familiar, não sou especialista na área,
entende? Mas, com toda sinceridade, nós, enquanto
sociedade civil, que viemos aqui expor nossos pensa
mentos e as nossas sugestões, é -... achamos que
essa CPI devia responder em duas áreas: uma área é
essa de montar todos esses instrumentos pra tentar
recuperar a terra pra domínio público, né, recl:lJ3erar a
terra pra domínio público e resolver o problema fun
diário. Agora, nós achamos que se fizer só isso é pou
co, fizer só isso é pouco, porque tem... essa CPI tem
que achar culpados, responsáveis pelo que tá acon
tecendo, pelo o que aconteceu. Eu - vou falar como
pessoas que acho que, Relo menos no debate de hoje
ficou muito claro, e nós temos que... a CPI tem que ir
fundo pra dizer qual é a responsabilidade dos cartóri
os nessa história, entende? Eu acho que órgãos
como o Ibama... Mas mais que isso, os fraudadores.
Porque de repente a gente acha o cartório com a sua
culpa, acha o Ibama com a sua culpa, até o Interpa, o
Incra, entende? E os fraudadores vão ficar impunes?
Vamos pegar o caso do fantasma, Carlos Medeiros.
Até aqui nós falamos dos advogados dele que já iden
tificamos. Os advogados estão a serviço de um grupo
econômico. E esse grupo econômico, entende? Pode
ficar impune? Então, a gente acha que essa ... além
da questão da Justiça, entende, nós achamos que.
tem que achar responsáveis e ser punidos esses res
ponsáveis. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, Sr. Faleiro, nós ... o senhor fez aí uma refe
rência e essa Presidência se sente no dever de re
quer que o senhor possa informar oficialmente a esta
Comissão qual a área, quais os proprietários que tive
ram a sua fazenda desapropriada para efeito de refor
ma agrária,,Ã) local, nome do proprietário, para que
nós po~sámos questionar o Ministro Raul Jungmann
por que que esses proprietários ainda permanecem
nas áreas. Então, como essa denúncia partiu do se
f1~or, esta Comissão requer que o senhor encaminhe
oficialmente então o nome desses proprietários e a
loq~lização das propriedades, para que nós possa
'1'Ol?' tomar as providências junto do Ministro Raul
Jlmgmann, o.k.? Bom, o autor do requerimento foi o
Deputado Nilson Mourão. Pergunto a V.Exa. que quer
fazer algum questionamento ao palestrante.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, o questionamento poderá ser feito já aos

dois. Começa com o Deputado t\!i1son Mourão, por
que ele é o autor no caso do Sr.. Faleiro. Quanto ao
jornalista Lúcio Flávio, ele ele depois receberá
qualquer questionamento de dos Parlamentares, .
porque ele já fez a sua exposição lá em Brasília e está
aqui, muito gentilmente se comprgmeteu a vir aqui, in
clusive já veio de manhã e voltOl~.~gpra à noite e está
até aqui agora conosco. Então,.. Deputado Nilson
Mourão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente,...

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, em função do avanç~do da hora, eu pro
ponho o seguinte, que nós ouçamos o jornalista Lúcio
Flávio Pinto e a seguir sigamos a. metodologia nor
mal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Mas, veja bem, o jornalista Lúcio Flávio ele já
fez a sua exposição, ele está aqui apenas para ouvir
questionamentos dos Srs. Deputados que ficaram
pendentes na sessão anterior, ele gentilmente voltou
aqui. Então, ele está aqui já pra Quvir qualquer questi
onamento.

O SR. DEPUTADO NILSQN MOURÃO - Ah,
pois não. Então já vamos começar o debate, então?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Então, já as pessoas têm a ele ou outro poderá
ter, e a gente já abre o debate.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Pela
ordem.

O SR. DEPUTADO NILSQN MOURÃO - Estou
entendendo então, Presidente, que já vamos come
çar o debate?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Já, imediatamente. A pal~vra tá com V.Exa.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - O PT
sempre tem preferência no meu mister político.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Pois
não, Presidente, eu ... eu de fato um requerimento
convocando o Presidente da Federação dos Traba
lhadores Rurais do Pará, aqui Airton Faleiro, é real
mente de minha autoria, porque é importante que
nesta CPI nós tenhamos a visão dos movimentos so
ciais, particularmente dos milhares de trabalhadores
rurais que ele representa. Achei o seu depoimento...
depois de já termos escutado outros, o seu depoi
mento completo, um conjunto de sugestões que ele já
avançou, que faziam parte das minhas indagações,
ele mesmo já se antecipou, já incorporou as suges
tões do Dr. Felício Júnior. Portanto, eu vou apenas in-
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dagá-Io acerca de duas questões que, no meu enten- eu denunciei a fraude de madeiras das ... em Araras,
dimento, não compuseram... não compuseram o seu na região da Transamazônica, aqui no Xingu. Eu esti-
raciocínio, a sua exposição. E essas ... essas mes- ve lá na região e todo mundo falava: "Tão roubando a
mas perguntas eu também faço ao jornalista Lúcio madeira". Eu digo: "Vamos lá". Aí pegamos uma voa-
Flávio Pinto, se ele puder contribuir com o seu... sua deira, fomos lá e encontramos a madeira. E pra minha
experiência, seu esclarecimento. Diz respeito, Presi- surpresa, o representante do IBAMA e da FUNAI já ti-
dente Faleiro, à ação... a açãol das madeireiras e de nham ido na área e tinha encontrado, diz, que as pri-
empresas estrangeiras que atuam na região amazô- meiras três toras, segundo o que informava e tinham
nica, particularmente no Estado do Pará. Como você desistido. E eu denunciei isso. E o feitiço quase virou
vê a ação de empresas madeireiras e de empresas contra o feiticeiro, porque aí eles queriam me proces-
estrangeiras que operam aqui nessa região? Quais sar porque eu tinha acusado, de eles não terem provi-
os problemas que elas criam? E se elas estão tam- dência, né?
bém participando desse processo de grilagem de ter- O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Qual a
ras na região amazônica. Minha pergunta era essa, madeireira envolvida?
Presidente. O SR. AIRTON FALEIRO - Agora não me lem-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- bro de cabeça aqui o nome. Mas eu acho que não dá
tro) - Pois não. Sr. Faleiro. para discutir a questão fundiária aqui, entende? Dis-

O SR. AIRTON FALEIRO - Quando eu comecei cutir essa questão da grilagem de terra sem conside-
a minha exposição, eu iniciei falando da... que a ques- rar a atuação das madeireiras aqui na Amazônia.
tão fundiária tem muito a ver, até entravando o desen- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
volvimento aqui da região, ou pelo menos é uma con- tro) - Bom, Sr. Faleiro, apenas pra lembrar que o se-
cepção do de~~nvolvimentoda região que nós defen- nhor fez uma menção de que proprietários que foram
demos, não é? E o nosso entendimento é que pela desapropriados e receberam pagamentos pra refor-
importância que os recursos naturais têm aqui no ma agrária continuam nas propriedades. E o senhor
nosso Estado, então, a ocupação da terra se dá tam- disse... o senhor fez essa afirmação à Comissão. A
bém, em grande medida, na tentativa de aproveita- Comissão vive de informação. Então a Comissão
mento desses recursos naturais, entre eles a madei- quer que o senhor tendo alguns nomes, que o senhor
ra, né? É... Dividindo responsabilidades aqui com a encaminhe os nomes que o senhor tenha. Por que se
Presidência da Comissão, porque se eu citar aqui de- o senhor não tem nenhum nome, eu tenho que man-
pois ele vai cobrar que eu mande os nomes e eu não dar retirar das notas taquigráficas a afirmação de
vou conseguir mandar todos os nomes; mas a Comis- V.Exa.
são também Pode apurar. Naquele caso que o senhor O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Qu-
solicitou a gente vai enviar sem... sem... impedir que estão de ordem.
a... que a Comissão também faça esforços pra desco- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
brir os nomes; a gente divide aqui, divide os esforços. tro) - Pois não.
Eu, eu chegaria afirmar aqui de que no que se refere O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Exa-
ao fantasma Carlos Medeiros, um dos grupos econô- ta~ente, Sr. Presidente, quando me inscrevi para
micos que tá por trás da ... da tentativa de apropriação questionar, era isso. Acho que toda denúncia tem que
dessas terras são as madeireiros. Eu não tenho dúvi- ter nome. Eu até gostaria, eu não sou madeireiro e
da disso. Essa é coisa pra ser apurada. É... aqui é no- não tive terras desapropriadas, tô muito à vontade. Eu
tório e é público o tratamento... Não é todas as madei- go,staria de saber quem são esses espertos que tive-
reiras; tem madeireiras sérias, entende, que faz plano ram as suas terras desapropriadas, receberam o di-
e manejo sério, que pensa no desenvolvimento de for- n~eiró e ainda estão lá. Pelo menos se o senhor lem-
ma sustentável e executa de forr1a sustentável. Mas brar de algum nome de cabeça, citar pra gente por fa-
tem um grande grupo aqui que trabalha na lógica de vor.
saquear a Amazônia, e entre ela,$ estão as madeirei- . O. SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
ras asiáticas que tão se instalando e ganhando corpo tro)."'7 Exatamente, Deputado. Acho que estamos aqui
aqui, né? Essas madeireiras, além de ter uma prática é para apurar e achar uma solução pra questão.
de ocupar, comprar, roubar etc, terras, tem uma práti- Então não adianta nós ouvirmos depoimentos de coi-
ca também de roubar madeira da terra dos outros. Eu sas que não se concretizem na hora que a gente pede
acrul.quBJá-colTLum_anCLameID.mais_ou_menos..que nomes...e.Jdentiflcação._Então, pra_nós .isso..é.Jund~
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mental. Se o senhor não tem todos ou se tem apenas
alguns, informe aquele que o senhor tem. Se o senhor
não tem nenhum, então, nós vamos desconsiderar o
que o senhor afirmou aqui.

O SR. AIRTON FALEIRO - A gente vai fazer de
tudo pra contribuir com a Comissão. Não precisa des
considerar, não. Não tem hoje, mas a gente vai enviar
pra vocês, nomes tanto dos madeireiros como tam
bém das pessoas que receberam o dinheiro e não sa
íram de cima da área. Se a Comissão nos der um tem
po...

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Não
se lembra?

O SR. AIRTON FALEIRO - De cabeça não. Mas
se nos der um tempo, nós enviaremos pra esta Co
missão o mais breve possível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - A Comissão, a Presidência vai oficializar, e o se
nhor vai ter o tempo suficiente pra dá essa informa
ção. E nós agradecemos rr.:Jito. Será de grande valia
para nós pra podermos aprofundar nas investigações.
Com a palavra o jornalista Lúcio Flávio.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Eu
queria ressaltar aqui a gravidade dessa referência...
porque, Deputado Bengtson, não é uma desapropria
ção. Foi uma.prosaica operação de compra e venda.
O Ministro Jader Barbalho, que foi quem incentivou
esse ato, ao invés de fazer a desapropriação, ele fez a
compra.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Mas
ele se referiu a isso.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Cer
to, mas não é desapropriação. Tô dizendo que não
desapropriação. Foi uma operação de compra e ven
da, e ele substituiu o processo desapropriatório pelo
processo negociai. É uma fase nova, temerária na in
tervenção do Poder Público na área rural. Então, é
mais grave porque foi pago... Ao contrário da desapro
priação onde você paga apenas em dinheiro à benfei
toria, e a terra nua é em título da dívida agrária, nesse
caso foi pago em cash, porque foi uma operação de
compra e venda. Então essa denúncia é muitíssimo
grave. E eu fui a pessoa que denunciou na época
essa operação dos castanhais de Marabá, do Polígo
no dos Castanhais. E não tenho essa informação de
que as pessoas que, tiveram acesso às terras, com
praram, não foram desapropriadas pelo Ministério da
Reforma Agrária, né, pelo MIRA0, continuam na terra.
Se continuam, e se tão... é estelionato. Então, a CPI,
com o poder que tem, pode pedir à polícia pra prender
esses estelionatários, porque é estelionato. Então, re-

aimente é uma denúncia muito grave. Sobre a ques
tão das madeireiras e dos estrangeiros, o problema
fundiário na Amazônia é ~ão sério e exige uma cora
gem de encarar os problemas. Os estrangeiros hoje
têm menos terras na Amazônia do que dez, vinte
anos atrás. Várias empresas estrangeiras devolve
ram as terras, venderam as terras que tinham. Por
exemplo, temos um caso clássico no sul do Pará, que
é a Nixdorf, alemã, que comprou 50 mil hectares, ti
nha 50 mil hectares e devolveu as terras. Então, as
empresas estrangeiras perceberam que não interes
sa pra elas, as empresas realmente de ponta, não in
teressa ter capital fundiário. Aquelas que são sérias
foram embora, porque realmente uma empresa séria
não consegue lidar com a complexidade, com a ba
gunça. Nós sabemos que, por exemplo, um país com
a nossa mesma idade, os Estados Unidos, desde o
século XIX, desde a metade do século XIX, não tem
problema de plantagem de terra. Todo mundo sabe
onde está a terra. Então, os empresários foram embo
ra. As empresas que continuaram abrindo mão do ca
pital fundiário e investiram em outras terra.... em ou
tros tipos de.... realizaram outros tipos de investimen
to, mas não imobilizam o capital fundiário. E a presen
ça estrangeira hoje é muito menor do que vários anos
atrás, ao contrário do que alguns intérpretes da Ama
zônia costumam dizer. Mas no caso de algumas em
presas atrasadas, especulativas, espoliadoras, como
é o caso das madeireiras asiáticas, o que que elas fi
zeram? Elas compraram razões sociais antigas, com
um patrimônio, no seu patrimônio com ativo imobiliá
rio enorme, mas podre. Todas as empresas asiáticas,
tanto no Pará quanto no Amazonas, elas compraram
razão social e não terra. Mas nessa razão social,
como fez CR Almeida, estava um ativo podre, enorme
de terras que... Tem, por exemplo, o registro das ter
ras da CR Almeida com as (ininteligível) definição car
tográfica absolutamente falsa. Então, eu só gostaria
de dar essa informação de que os estrangeiros têm
menos terra hoje do que antes. E aqueles estrangei
ros que têm terras hoje eles simplesmente têm terra
pra fins especulativos. Não vão se estabelecer aqui.
Como... no caso das madeireiras asiáticas vão usar
isso, cortar com plano de manejo falsos, autorizados
pelo IBAMA, Já houve referência aqui da Kramm. E
da Kramm, aqueles 500 mil hectares da RPPN da
Kramm, o grave é que.a escrivã:de Altamira, D. Eugê
nia, ela fez o registro da Kramm, mesmo com RPPN
dada Ministro Maurício Jungmann... é... Raul Jung
mann, que era o Presidente do IBAMA naquela época
- o Dr. Carlos ficou de mandar informação depois,
mas eu dou agora, porque eu sou que nem o Batista
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Campos, dou logo nome ao boi. Então, foi ele que deu
autorização, sem consultar o órgão fundiário. A escri
vã fez o registro no registro de posse. Então, ela sábio
que ela estava fazendo. Corretamente ela fez. Ela
não fez o registro de propriedade da Kramm, mas ela
fez no registro d~ propriedade da CR Almeida. A mes
ma situação tratada diferentemente. Por quê? Qual
deve ser o critério? Talvez porque uma queria 4 mi
lhões e 700. E a outra queria 500 mil. Então, é uma
velha regra cínica no Brasil de que a impunidade é a
medida do roubo. Quem rouba pouco é preso, quem
rouba muito fica impune. Então, seriam essas as per
guntas do nobre Deputado. Eu, se a Presidência me
permitir, posso deixar pra depois, mas eu gostaria de
entregar um documento que acho da maior gravidade
para essa CPI, que não entreguei porque naquele
momento não tinha lá em Brasília, não levei, que tal
vez elucide várias das questões que ao longo desse
dia foram suscitadas. Eu posso fazer agora a entrega
e fazer um ligeiro comentário, ou depois?

O SR. PRESIDENTE {Deputado Luciano Cas
tro} - Não. O senhor pode fazer agora, porque inclusi
ve pode servir de subsídio para os questionamento
dos Deputados.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Cer-
to.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Luciano Cas
tro} - Por favor.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO 
Então, eu vou entregar aquilo que eu fiz referência em
Brasrlia do contrato de gaveta. O contrato de gaveta
assinado no dia 3 de junho de 1995, pelos represen
tantes da CR Almeida com os vendedores das terras
do Xingu. E esse contrato é suficiente para mostrar,
primeiro, sonegação fiscal. A empresa declarou que
no contrato registrado na Junta Comercial do Pará,
que a operação era no valor de 500 mil reais. A opera
ção é no valor de 6 milhões, ou seja, tem uma sonega
ção fiscal sobre 5, 5 milhões de reais, o que já é as
sunto que deve interessar à Comissão. Mas hoje esse
documento prova a má-fé da CR Almeida. Todo esse
problema que nós estamos... exigindo muito dos se
nhores e nós todos, parte 'de uma má-fé. Uma das
cláusulas do contrato, a Cláusula 6ª, diz o seguinte:
"que pelo preço certo e previamepte ajustado de 6 mi
lhões de reais, a promitente ven)jedora {que são os
Umbelino Oliveira} com a concordância expressa dos
intervenientes, anuentes, se compromete a vender o
imóvel descrito, caracterizado na Cláusula 1º, que en
contra-se no seu ativo imobilizado, promissária com
pradorade cujo preço recebe.nesteato,.em boa e cor=-

rente moeda nacional, a importância de 100 mil reais.
E outorgando mais ampla, geral e irrevogável quita
ção como entrada e princípio de pagamento (ponto e
vírgula); 125 mil reais, representado por uma parcela
vencível em data de 13 de julho de 1995 (portanto,
um mês depois) e contra a regularização da gleba de
terras ora compromissada a venda junto ao ITERPA,
Instituto de Terras do Pará". Ou seja, ela só recebia a
segunda parcela, trinta dias depois, de 125 mil, se ela
regularizasse as terras no ITERPA. Todos tinham
perfeita consciência de que não havia dominialidade
privada. Era preciso que o ITERPA reconhecesse a
dominialidade pra que ele-recebesse a segunda par
cela. Aí há uma outra parcela de 155, 125 mil reais,
representada por uma parcela vencível a trinta dias
da data do pagamento da segunda parcela. Outros
125 mil, sucessivamente, em quatro parcelas, até
completar os 600 mil reais, que só seriam pagos con
dicionados à regularização junto ao Instituto de Ter
ras do Pará. "Trinta dias após o pagamento da quarta
parcela o saldo do preço, que é de 5 milhões e 400 mil
reais, será pago pela promissária compradora, atra
vés de cessão de créditos que possui em ações judi
ciadas (ou seja, não seria dinheiro, seriam precatóri
os), transitadas em julgado, cujos instrumentos espe
cíficos para que a cessão se complete, serão outor
gados à promitente vendedora contra a regularização
da gleba de terras compromissadas junto ao ITERPA,
Instituto de Terras do Pará". Aí vem outra que vai res
ponder à polêmica suscitada pelo Deputado Antonio
Feijão. "Cujo instrumento específico, para que a ces
são se complete serão outorgados à promitente ven
dedora contra a regularização da terras do Instituto
de Terras do Pará, combinado com o estabelecido na
Cláusula 13ª {que está na frente} do presente instru
mento, cessões essas que serão assim discriminadas
{dois pontos, abre aspas}: "A CR Almeida S/A - Enge
nharia e Construções, pessoa.jurídica de direito priva
do, com sede na Rua Teófilo Otoni, 63, 3º andar, na
cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janei
ro (aí vem o CGC dela), torna certo e irrefutável, por
este instrumento, que pagará a {reticências}...., ou na
sua ausência, por impedimento ou morte, a seu her
'deiro {reticências}... a importância correspondente a
5 milhões e 400 mil reais quando do recebimento do
Precatório Requisitório relativo à Ação..." tarará, tara
rá. Por quê? Porque como não era pagamento em di
nheiro, e só quem tinha precatório era a CR Almeida,
aqui está a' conexão. Então, a CR Almeida é dela a
terra. Agora, como isso foi feito pelo advogado da CR
Almeida, há uma cláusula terrível para os vendedo
res._Cláusula j3~:~Se, .por qualqueuazão•.a_prornis~
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sária compradora não conseguir realizar a condição
estabelecida na Cláusula 62 (ou seja, que o ITERPA
reconheça que é propriedade privada, o que não é até
aqui esse momento), que trata da regularização per·
feita e acabada do imóvel, objeto deste instrumento,

-junte -às--repartições públicas federais, estaduais-e
municipais, especialmente o Instituto de Terras do
Pará, ITERPA, os valores recebidos a título de entra
da e princípio ele pagamento deverão ser restituídos,
incontinente, à promissária compradora pela promi
tente vendedora, acrescido de correção monetária,
decorrente da aplicação dos índices de variação de
IGP-M~sob pena (aí que vemos dedo do advogado),
sob pena deste valer como título hábil para execução
forçada contra o imóvel dado em garantia, além de,
em decorrência, não serem devidos os pagamentos
estabelecidos na Cláusula 6!, parcelas de n2 2, 3, 4, 5
e o saldo do preço". Ou seja, o Sr. Umbelino e a famí
lia dele só recebeu 100 mil. E além de não receber o
resto, como ele não vai regularizar, porque é impossí
velo ITERPA regul. ... já disse... ao contrário, entrou
com uma ação de cancelamento. O que vai aconte
cer? Ele vai perder a terra. Ele não vai receber o resto
e ainda vai perder a terra, porque ele aceitou, ele as
sinou o contrato de gaveta. Está aqui a cláusula. Quer
dizer, passa a valer como um título de executivo con
tra a terra, não é contra ele. Não é contra os 100 mil, é
contra a terra. Então, isso foi arquitetado satanica
mente, sagazmente, pra, pagando 100 mil, se tornar
proprietário de toda a terra. Agora, os senhores vejam
a cláusula seguinte, a 14!. "Até que fique solucionada
a pendência relativa à regularização do imóvel ora
compromissado, constante da Cláusula 62, combina
do com a Cláusula 139 deste, o imóvel a seguir descri
to, avaliado em ao milhões de... ao mil reais - descul
pe - permanecerá gravado para garantia do estabele
cido na Cláusula 13ª relativamente aos valores pagos
aos sócios retirantes a título de entrada". Então, na
verdade, qualquer que seja a situação, o Sr. Cecílio
do Rego Almeida, a CR Almeida, que entrou porque
ela tem os precatórios, ela executa a família Oliveira',
então, a família Oliveira, em qualquer situação, tá
fora. Tá completamente fora. Então, nobre Deputado,
Sr. Presidente, este contrato ele diz quem é que é o
dono da terra, mostra que ele sabia que a terra não
era domínio privado, que ele usou a necessidade da
regularização fundiária junto ao ITERPA para se
apropriar, por 100 mil, de uma área que vale 400 mi
lhões de reais. Então, eu passo à CPI esse documen
to, cópia, que está registrado com todas as assinatu
ras das pessoas que participam dele.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Deputado Josué. Com a pala
vra o Deputado Josué.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Te
IJh9 uma, pergunta para-o-jornalista, Lúcio Flávio. -E11
não estive na sua exposição em Brasília, mas pedi a
minha assessoria, está lá, e eles anotaram algo que o
senhor mencionou do Instituto da Terra, onde me pa
rece que existe um limite máximo de 72 mil hectares
que alguém possa possuir no Estado do Pará. A mi
nha pergunta é a seguinte: esse limite é por proprie-

,-- dade, por proprietário Oll por título? E os tífulos"emiti
dos antes desse Estatuto estão acobertados pelo
mesmo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Por favor.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - O
que eu disse foi que o Estatuto da Terra, baixado em
novembro de 64 pelo Regime Militar, numa época
com apoio da parcela majoritária da população brasi
leira, estabeleceu que o propósito da ação agrária do
Estado brasileiro era acabar com os dois extremos da
tensão fundiária do Brasil: o minifúndio, que impede a
progressão da unidade de produção, e o latifúndio,
que entrava o aumento dos índices de produção e
produtividade rural. Então, no Estatuto da Terra esta
belece que o Poder Público não deve admitir que ne
nhuma propriedade ultrapasse seiscentas vezes no
módulo rural específico de exploração. Então, no caso
por exemplo, de um lote de hortifrutigranjeiros, esse li
mite são... Ninguém pode ter uma área maior do que
seiscentos hectares para produzir hortifrutigranjeiros.
Não é que essa área se torne automaticamente ilegal,
porque existem as situações jurídicas prévias, previa
mente constituídas e têm que ser respeitadas por
princípio constitucional. Mas o Estado não vai admitir
que ela permaneça ou novas situações se criem. E
como é que ele vai impedir? Ele vai impedir... não tem
crédito pra ela, público, não tem crédito oficial. Não
tem nenhuma facilidade, imposto progressivo, todo
tipo de gravame possível. E é 72 mil é porque é o mai
or módulo rural específico é pra reflorestamento, que
são 120 hectares. Seiscentas vezes 120 dá 72 mil.
Então, o Estado brasileiro,,todas as vezes que alguém
se apresentasse no Brasjl, dizendo que tem mais do
que 72 mil hectares, é função do Estado, seja função
administrativa, seja funçãQ policial, seja função judi
cante, porque o aparelho Judiciário também faz parte
do Estado, impedir que essa propriedade permaneça.
Pode até ser uma forma-consensual. Olha, nó~ não
concordamos com isso, então, nós vamos adotar to-
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dos os mecanismos contra isso. Então, o Estado não
pode tolerar. Eu usei isso pra mostrar que no Brasil é
uma inversão. Vem um cidadão e diz assim: eu tenho
sete milhões, e as pessoas acham isso normal, por
que o nosso Código Agrário, que continua em pleno
vigor, ele não é levado, a sério.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Deputado Babá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Lúcio, é o seguinte,
naquele contrato de compra, de venda, é que não en
tendi ou não chegaste a mencionar, o contrato esta
belece qual tamanho da área? Porque tem um históri
co, que f~i colocado aqui pelo Lamarão ou pelo Para
guassú Eleres, que tinha uma área de 4 mil e poucos
h~ctares. Era a área original. E que depois, por suces
sivas mudanças, chegou a 7 milhões. A pergunta que
eu te faço é a seguinte: nesse documento que consta
aí de venda gessas áreas, sobre que quantidade de
hectares que é colocado, tá certo, e se nesse proces
so ar... Outra coisa é o seguinte: com relação à ques
tão do fantasma. Gostaria que tu pudesse fazer uma
a~ordagem, se tu tens mais informações que possam
ajudar a CPI na... e se eles estão também envolvidos·
nesse processo aí. Se o fantasma tá envolvido nessa
parte aí ou é noutra parte, porque tem uma confusão
o impasse é o seguinte: que dizem que é 7 milhões'
mais 4 milhões, que teria esses 4 milhões teriam vin~
do da parte do fantasma Medeiros, né? Eu queria que
tu pudesse dar um esclarecimentos melhores sobre
esta situação. '

O SR. I.ÚCIO FLÁ"10 DE FARIA PINTO - Pois
não. Essa situação da CR Almeida, em primeiro lugar,
é extremamente fácil de perceber. O primeiro registro
a primeira matrícula no cartório de Altamira remont~
1923. E o que é? É uma operação de compra e venda
em que um determinado cidadão vende pra outro de
terminado cidadãotmbos seringalistas, uma área
com título hábil, ad uirido, não diz quando e não diz
que título é, da Sec etaria de Terras, Obras e Viação
do Estado do Pará. A Secretaria de Obras e Viação, o
acervo dela não consta nenhum documento vendido
a esses cidadãos. S~o 1O'glebas. A matrícula não diz
o título expedido pela~Secretaria no ano, no dia tal, do
mês tal, do ano tal. Não tem. Então, ela remonta um
vácuo, porque é uma operação de compra e venda, e
alguém vende um Utulo hábil que jamais foi mostrado.
Essa grilagem é sem título éontra outra grilagem sem
grileiro. A parti r de 1923, a cadeia dominial segue. Só
que o que o Dr. Lamarão falou, dos 4 mil hectares, são
contratos feitos pelo Estado de concessão para extra
çãCLde. borracha..Então•...DCLContrato_de_concessão..

para extração de borracha e para os seringalistas não
interessa a terra, ele quer saber as estradas, como
mostrou aqui o Dr. Otavio Mendonça, as cem serin
gueiras. Não interessa onde elas estejam. Ele vai até
o limite das cem seringueiras. E ele não quer ser pro
prietário. O que houve, primeiro, a esperteza da ori
gem sem o título hábil. Então, eu, por exemplo, viria
aqui a esta CPI, me retrataria completamente se al
guém trouxesse o Utulo hábil, o tal título hábil. Nunca
apareceu e nunca vai aparecer, porque nunca foi ex
pedido. Então, era uma grilagem patrimonialista na
quela época. Por quê? Porque não havia operação de
venda do solo. Havia apenas operação de utilização
dos contratos de arrendamento do Estado para a es
tação do seringal. A partir do momento que os serin
gais do Xingu não produziram mais, isso passou a de
ixar de ter interesse. Mas aí surgiu o segundo esperto
em 1993, quando ele fez aquela falsa demarcação.
Podem imaginar um perímetro de 11 mil quilômetros
pra ser demarcado no Xingu, no meio da selva? A lo
gística, não basta ter o GPS, não basta ter o GPS
porque você tem que fazer o marco no chão. O marc~
vai estar geograficamente definido, exato. Não vai ter
a distorção de norte magnético e norte real, mas pre
cisa ter o marco lá, precisa ir lá e medir o marco, fazer
a plotagem do marco, estabeleceras coordenadas do
marco. Isso não foi feito. Foi um gaiato que foi lá e
descreveu com azimutes falsos. Mas aí apareceram
os 4 milhões. Nesse contrato de compra e venda apa
recem duas medidas, os 4 milhões daquela falsa de
marcação de 1993 e os 4 milhões e 700, que só a
passagem do Umbelino para a CR Almeida esticou
mais 700 mil hectares. Então, tem as duas medidas.
E chegou a 7 milhões porque o próprio Sr. Cecília do
Rego Almeida, nas ações judiciais contra o Dr. Carlos
e contra mim, disse que ele tem 7 milhões. Agora, de
onde ele tirou? Não tem base fática nenhuma. Quan
to ao Carlos Medeiros, eu queria fazer uma proposta
pra CPI: que intimasse a Ordem dos Advogados do
Brasil a convocar todos os advogados, porque a mai
oria éadvogado e foram os advogados que craniaram
t~do, não tem grupo econômico por trás na origem, é
simplesmente advogado safado. E a OAB trouxesse
os advogados...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Mas, um momentinho, o senhor sabe o nome
dos advogados que estão envolvidos no caso do Me
deiros?

OSR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Já foi
dado pelo Dr. Carlos Lamarão. Ele já deu naquele do
.cumento._jáestava todo•.._
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Ah, já tão citados ali?

O SR. LOCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Já.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Ah, tá o.k.

O SR. LOCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO 
Então, a OAB convocasse esses advogados e os inti
masse, sob prazo determinado, a apresentar o seu
constituído, o seu constituinte. Então, em 30 dias, se
não apresentar, cassa o registro de advogado. Ele
não pode mais advogar, porque se o advogado não
pode apresentar a pessoa que o constituiu, paga, ele
não pode ser advogado. Isso se chama chicana, é a
linguagem técnica. Isso é chicana. E não pode, a OAB
não pode admitir chicaneiro trabalhando. Então, na
verdade, a origem foi arquitetada pelo Dr. Viegas. Foi
um grupo de advogados espertos, que freqüentam o
fórum, que transitam no fórum, um dos quais é irmão
de um desembargador, que inventaram essa história.
A partir do momento que eles inventaram a bomba, aí
outros mais espertos e mais poderosos foram usan
do. Os 22 casos de manejo florestal em áreas griladas
do Carlos Medeiros, que o Dr. Felício Pontes denunci
ou aqui, é a nova geração dos espertos que estão uti
lizando pra ganhar muito mais dinheiro do que eles,
porque eles ganharam pouquíssimo dinheiro com
isso. É uma ninharia. E é uma tradição que tem no
Pará. O Pará sempre teve esse grupo de grileiros de
papel. Por exemplo, durante muito tempo, quem qui
sesse comprar um título de terra, de qualquer época,
até um título de posse, um título de sesmaria, ia num
hotel aqui, que já fechou o Hotel Central, e lá tinha um
cidadão chamado Aquino Sacramento Lobato, que fa
bricava com perfeição um título de 1805, se quisesse.
Então, isso é fácil de eliminar, porque são mero... eu
chamo os urubus fundiários. Eles não têm poder, eles
são apenas espertos, audaciosos, se valem de rela
ções de compadrio e amizade e criaram essa situa
ção. Agora, só quando eles criaram os 12 milhões de
hectares do Carlos Medeiros em 9 Municípios, qúe
não é o mesmo da CR Almeida, é outra área, a CR
Almeida é apenas no Xingu, e eles se espalham,
como falou o Dr. Carlos, até na Almirante Barroso.
Aqui em Belém do Pará há um dos lotes. Esse é fácil,
porque na hora em que a OAB - e acho que é um dire
ito legítimo - chama e diz: apresentem o Sr. Carlos
Medeiros em 30 dias, sob pena de perder o direito de
advogar, aí, nós vamos ter uma medida concreta.
Então, eu acho que falta, Srs. Deputados, eu acho
que falta primeiro uma decisão, uma iniciativa concre
ta. Por exemplo, eu gostaria de sugerir que os senho-

res propusessem, amanhã, para a Ora. Corregedora,
e até nem precisa propor pra ela, basta apresentar
um projeto de lei, porque é a faculdade é do Poder Le
gislativo, criando a Subcorregedoria de Assuntos
Fundiários, porque só existe uma Corregedoria, não
só no Pará, em todos os Estados da Amazônia, com
essa dimensão continental, só existe uma Corregedo
ria. Por mais que a Corregedora seja honesta, eficien
te, competente, ela não consegue dar conta. Então,
teria que pelo menos ter uma Corregedoria da Capital
e uma Corregedoria do interior e uma Subcorregedo
ria de Assuntos Fundiários, porque só assim se vai
poder fazer auditagem competente nos cartórios.
Como já foi dito aqui, verificar os livros de cartório é
terrível, porque as anotações é um caos, é um negó
cio horroroso. Um simples trabalho de auditagem no
cartório de Altamira tecnicamente bem feito vai levar,
no mínimo, 3 a 4 meses, no mínimo, com um pessoal
técnico especializado. Então, eu proporia que a CPI
considerasse essa sugestão de propor pra Correge
dora, caso não seja adotado, os próprios Parlamenta
res propor um projeto de lei dividindo a Corregedoria,
estabelecendo uma Corregedoria da Capital, uma
Coordenadoria do interior, considerando a especifici
dade da Amazônia, o Estado do Pará com um milhão
e duzentos mil quilômetros quadrados, o Amazonas
com um milhão e quinhentos mil quilômetros quadra
dos e, dentro dessa Corregedoria, uma Subcorrege
doria de Assuntos Fundiários, só para fazer correição
nos cartórios de registros imobiliários..

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Le
gislação estadual, né?

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Le
gislação estadual, porque só pode ser o Tribunal de
Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Amanhã, a Desembargadora Maria de Nazareth
Brabo de Souza, que é a Corregedora, estará pres
tando esclarecimentos a esta Comissão. Então, qual
quer um dos Parlamentares presentes que queira
examinar a proposta feita poderá fazê-lo amanhã.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Eu
devo lamentar que, infelizmente, a Qorregedora não
compareceu na CPI da Assembléia Estadual. Foi con
vidada e não... Da mesma(maneira, o Desembarga
dor João Alberto Paiva foi cenvidado e se recusou, e o
Tribunal de Justiça estabeleceu uma norma, baixada
por escrito, proibindo qualEjuer membro do Judiciário
de comparecer na CPI do Estado do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Os dois desembargadores estão convidadós a
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prestar esclarecimentos à Comissão e confirmaram a
sua presença amanhã. Vamos aguardar. Com a pala
vra o Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, meu maior interesse aqui em haurir do
saber e da experiência- do Dr. Lúcio Flávio Pinto é so
bre o Jari. Mas não posso' deixar de participar desse
debate, colocando a minha opinião, com todo respeito
à opinião do amazonólogo Lúcio Flávio Pinto. Eu acho
- e é importante exercitar o contraditório - que a leitu
ra desse documento, e eu vou só me posicionar a isso
por uma questão de uma palavra chamada má-fé...
Imagine que eu cheguei hoje ao Estado do Pará.
Antonio Feijão foi lá em Altamira e sentei num bar da
queles. Chegou: "Seu Feijão, o senhor quer comprar
uma terra?" Eu digo: "Claro". "Nós temos uma terra
muito boa aí, o título é de 1923, nós queremos vender
pro senhor". Só que eu li a revista Veja, eu li o Jornal
Pessoal, eu li o jornal O Liberal e eu descobri que o
Pará é o paraíso da má-fé. O INCRA titula com má-fé,
o ITERPA titula com mà-fé, tá, a giilagem de má-fé, a
reforma agrária feita no passado, em que a pessoa
comprou a terra e não devolveu para a reforma agrá
ria de má-fé. Então, num País de má-fé, eu chego pra
comprar uma terra e não faço um documento pra me
resguardar desse histórico de quase um século de
idade. Eu vou comprar um caminhão, lá em Impera
triz, onde todo mundo sabe que é cabrito, e vou che
gar pro cara e diz: "Não, me paga aqui o recibo". "Não,
meu amigo, eu vou pedir o RENAVAN, em Brasília,
depois que eu souber que esse caminhão não écabri
to, aí eu te dou o dinheiro". Então, o fato do processo,
que eu também compactuo de tirar muita terra, esse
fato da forma, legalidade dele ou não, não está posto
em jogo. O que eu gostaria de colocar é o seguinte: fa
lar de má-fé dos outros aqui, porque fez uma procura
ção que eu faço quando eu vou comprar qualquer
bem, quando eu vou comprar qualquer área, quando
se vai negociar direitos minerários, se faz uma procu
ração de direitos minerários, após o levantamento da
pesquisa, em tendo uma reserva de tantas toneladas,
vai-se pagar tanto, se for até tanto, lhe pago tanto, se
não tiver nada, não lhe pago nada... Então, o que eu vi
aí, tu deste uma grande defesa jurídica da boa-fé do
Cecílio, da CR Almeida. E o que me impressionou foi
que nas tuas colocações, p'ara i1egitimar a procuração
de gaveta, tu legitimaste ~ p!qpriedade do Umbelino.
Quer dizer, se eu fosse um'ádvogàdo dele, eu pegaria
o teu depoimento, colocaria na minha peça de defesa
como_.••

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - V.Exa. me
dá um aparte?

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Eu vou
só concluir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não, não, não vamos fazer... V.Exa. depois po
derá fazer o questionamento.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Então,
veja bem, essa é só minha opinião. O processo...

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Se ele me
der um aparte, V.Exa. terá que assegurar o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não, não. Isso não é regimental.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Ué?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - V.Exa. poderá fazer...
O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Estão fa

lando do contraditório, eu quero entrar no contraditó
rio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Logo após ele falar...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Isso é
porque o PT é eternamente contraditório, depois a
gente vai escutar. Mas o que eu gostaria...

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Mas
V.Exa. me dá um aparte?

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Daqui
a pouco. Deixa eu só perguntar do Jari, que é de inte
resse do Pará também. Em 1979, houve um simpósio
da Amazônia, onde eu li, com muito carinho, e estou
bastante impressionado com o que o jornalista Lúcio
Flávio Pinto falava há 21 anos, a perfeita coerência,
como um monólito de ética e de princípios, não mu
dou nada. Muitas coisas aqui que ele falou a duas dé
cadas atrás é a repetição. Ele já falou isso e continua
com a sua chama forte e lutando para resolver esses
conflitos sociais. Mas foi uma pessoa que eu vi que, a
duas décaqas atrás, perguntado pelo então Deputado
Jader Bart)alho, ele colocou algumas coisas que eu
tentei pôr na imprensa hoje, tentei levantar aqui mas
não tive ressonância, que é a questão dos tributos da
Jari e da forma e o processo que a Jari progradou a ti
tulação de suas terras. Por que que eu tô colocando
sempre isso? Nós acabamos de ter uma grande cheia
no Amapá. Vinte mil pessoas desabrigadas. A Jari
não deu um palmo de terra do lado do Pará pra pôr os
desabrigados. A Jari nunca fez um equipamento soci
al no lado do Amapá. O caulim, na nossa mina, nunca
recolheu um tostão de ICMS. E a 21 anos atrás, o jor
nalista-Lúcio_E1ávio Pinto _tocou_nesse__assuntQ,_colo~
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cando, e foi o grande achado, que eu tomei coragem
pra ir pra cima, que ele disse que houve uma venda, e
eu acho que foi pela pressão dele e de outros compa
nheiros da-época, houve uma venda de caulim pro·
mercado nacional. E isso criou o fato gerador, que,
pela aquela lei do Distrito Federal e dos Territórios,
geraria a obrigatoriedade de recolher ICMS. Então,
veja bem: pegando só os últimos 23 anos da CADAM,
nós tamos tratando de quase 2.2 bilhões de dólares
de faturamento. Isso representa, pro Estado do Pará
e pro Amapá, 100 milhões de dólares, no mínimo, de
ICMS. E o mais grave: ele coloca aqui em dúvida,
usando o próprio diretor da época do ITERPA, Dr. Iris,
ou um nome parecido como esse, de que ele já alega
va naquela época que no máximo 10% das proprieda
des da Jari poderiam ter legalidade e legitimidade. No
entanto, o próprio ITERPA colocou aqui todos os ou
tros grileiros, mais não tocou na Jari. Então, a Jari
precisa vir à tona, porque eu esqueci de falar de ma
nhã, quando o Dr. Lamarão falou dos 20 mil reais da
CR Almeida, do Cecflio. Você sabe quanto foi vendida
a Jari? Por uma cédula de um real. Tem uma matéria
no Jornal Pessoal que trata só deste assunto. Uma
cédula de um real! Quer dizer, 1 milhão 500 mil hecta
res aproximadamente por um real. E não houve 
aqui tem vários Deputados progressistas desse Esta
do -, não houve uma extremidade de qualquer bo
checho no Congresso Nacional! Então, nós temos
que cair em coisa concretas. Tem 100 milhões de im
postos da CADAM, tem 30 milhões de impostos da
Jari, do lado do Amapá, 20 mil desabrigados, 2 fave
las de ressaca social, e ninguém se mobiliza nada.
Então, eu queria aproveitar a sua estada aqui só pra
enriquecer o que a gente puder, porque nós já con
versamos com o Governador do Estado, com a ban
cada do Estado. Nós vamos levar essa luta adiante.
Inclusive, eu tentei falar isso pro Governador hoje, se
for o caso, fechar o Popline, com a transferência de
caulim do Amapá para o Pará. Como só vai ressaca
social do Pará pra lá, a gente deixa de mandar caulim
de lá pra cá e aí vamos ver como a gente empata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, Deputado Paulo Rocha, quer fazer agora
alguma observação? (Pausa.) Pois não.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - É que nós
deixamos para o Deputado Antonio Feijão fazer essa
tarefa dele aqui na CPI, é a questão da Jari. Como nós
já havíamos fazendo isso há uns 15, 20 anos nesse
negócio aí, agora é a vez dele tratar essa questão da
Jari. Nós estamos agora falando da CR Almeida aqui.
Deputado Feijão, nós falamos no contraditório, quan-

do se fala da má-fé dessa situação é que não se trata
da venda de um caminhão. É que não trata da vida de
um cidadão qualquer que vai no caminhão. Trata do
Sr. CecUio Almeida, certo, e-de-4 milhões e meiO-de
terras no Pará. E que o Cecílio Almeida, essa preocu
pação sua de não tratá-lo de má-fé ou de esperto etc,
é que é o mesmo que ofereceu para o Governo Fede
ral uma fazenda lá no Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, em troca dos seus débitos com o INSS. É
esse mesmo, entendeu? Não é um coitadinho qual
quer. Não é um... É esse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o jornalista Lúcio Flávio.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Eu
devo dizer que o Deputado Feijão tem razão de dizer
que qualquer pessoa deveria se precaver contra a in
certeza fundiária, ou a bagunça ou o oaos fundiário
que é o Estado do Pará. No entanto, o problema é que
o Dr. Cecflio do Rego Almeida procurou o ITERPA pra
fazer uma regularização, como se não existisse o
contrato. Ele não informou sobre o contrato. Esse con
trato era desconhecido até recentemente. Então, ele
já tinha o acerto com o Sr. Umbelino, e nesse acerto,
porque foi ele que estabeleceu o contato, o foro é Cu
ritiba, é uma coisa interessante, o foro para dirimir as
dúvidas do contrato não é Belém, não é Altamira, não
é o Pará, é Curitiba, ou seja, o Sr. Umbelino teria que
se deslocar sempre para Curitiba, que é o sítio da CR
Almeida. E nesse contrato ele incluiu essa cláusula
em que, no momento em que não conseguisse a re
gularização, a não-regularização das terras se trans
forma num título executivo não contra os 100 mil que
ele adiantou, mas contra o todo da terra. Então, é uma
forma hábil de se tornar proprietário com 100 mil rea
is. Então, por isso que eu digo que há má-fé. Respeito
a sua posição, mas o meu entendimento é que não
pode haver outra tradução para esse tipo de mecanis
mo do que a má-fé. Quanto à Jari, o que houve foi que
em 1976, como João Carlos Lamarão lembrou, a Jari
entrou com um pedido de regularização de 32 dos tí
tulos de posse que ela tinha, voluntariamente, não foi
obrigada. Quer dizer, voluntariamente, não, porque
havia o prazo para regularização, qu~ terminava em
76, mas que foi prorrogado sucessivamente, até 31
de dezembro de 1995, ou seja, 20 anos depois. E isso
vinha desde o início da República, porque foram ex
pedidos 32 mil títulos de posse, não 50 mil, como o
Faleiro referiu, que tá incluindo aí os paroquiais ante
riores, né? Foram 32 mil, dos quais apenas 10% fo
ram legitimados, medidos e demarcados. Não era im
possível fazer, mas que a pessoa não tinha interesse.
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Então, a Jari iniciou o processo. Quando o ITERPA
firmou entendimento, assinado no parecer do Dr. Car
los e do Dr. Constantino Baraúna, de que apenas 60
mil-podia ser regularizado; o que fez- sagaimente à
Jari? Fez o Conselho de Segurança Nacional avocar
o processo. Foi criado o GEBAM - Grupo Executivo
de Terras do Baixo Amazonas, exigiu que o processo
de legitimação, que não poderia ir além do que 60 mil
hectares, aquelas 32 posses, que estava incluída a
_fazenda Sar~ç~J;;l,_ qu~ o__Or. .parag_u.assll .rgçonhe-:.
ceu que a minha informação era correta e não a dele,
de 1 milhão de metros lineares de fundo por 4 léguas
de frente... O Conselho avocou e nunca mais devol
veu. O Conselho expropriou o processo. Então, no
caso, não se pode, nesse caso específico, não se
pode penalizar o IPEA, porque foi retirado dele a fa
culdade de exercer o parecer que ele tinha dado. E,
aliás, em Brasília, eu pedi que a CPI cobrasse infor
mações da Presidência da República sobre onde foi
parar o processo. Ele foi expropriado a latere, sem
nenhum dispositivo legal, nunca mais voltou e é um
patrimônio do Estado do Pará. Quando nada, o papel
que o Estado do Pará gastou tem que:voltar para o
Estado do Pará, porque é patrimônio, isso é proteção
indébita da União de bem, que é um processo do
Estado.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Não
era atingido pela 1164.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Não,
não era atingido pela 1164.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Deixa eu
perguntar. Sou eu, né, Presidente?

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Só
aproveitar aqui os assessores, porque o jornalista Lú
cio Flávio Pinto colocou essa sugestão duas vezes, e
nós não podemos ter puxada a orelha a terceira, en
tão, eu pediria aos assessores para providenciar esse
ofício, pode ser pela Presidência, de ofício, para que a
Secretaria de Assuntos Estratégicos ou a própria Pre
sidência da República nos dê cópia e o paradeiro do
protocolo que foi arestado aqui para essa demarca
ção das terras da Jari Celulose S.A.

O SR. PRESIDENTE, (Deputado Luciano Cas
tro) - Esta Presidência tomará as providências. Depu
tado Renildo.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Só um
esclarecimento aqui. Quando você falava da Kramm,
que tinha 1.200 e passou para 500 mil hectares, e
você referiu um fato importante, que o Presidente do
IBAMA naquela época era o atual Ministro Raul J~ng
mano. Enãolicou,.assim,.muito.claro, parece-ma_que_

há um... foi colocado de tal forma como se o Jung
mann também tivesse um conhecimento. Pelo menos
aqui, quanto ao Estatuto da Terra, o que não era o
case)" deTe, -porque-elff erá d6-IBAMA; mas cõmoao
Governo deveria saber, em vez dos 72 mil já tinha 500
mil. Mas você deixou, assim, transparecer, colocou
de tal forma ou como se houvesse uma certa conivên
cia. Esclarece isso aí pra gente.

O SR. LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Pois
-não. P-r-imeir-o,--o-problema da-área.-A área-total que-fe~
registrada é de 1 milhão e 200. Mas desse 1 milhão e
200, ela utilizou 500 mil como RPPN - Reserva Parti
cular de Patrimônio Natural, que é uma figura nova,
jurídica, que tem sido cada vez mais utilizada. Então,
uma faculdade dela. A partir do momento em que ela
registrou esses 500 mil como RPPN ela não pode
mais dispor, porque é uma transferência. Por isso que
foi utilizada aquela expressão perpétua, embora não
conste no título, é uma transferência perpétua para a
União, ela abre mão daquilo e nunca mais pode usar.
Mas ela pode utilizar pra fins ecológicos. Então, foi
isso que ela fez. O que eu disse que o então Presiden
te do IBAMA agiu errado, é que ele não consultou o
órgão fundiário sobre a dominialidade. Então, ele ace
itou o processo todo, que foi um erro, tanto foi que foi
cancelado. Depois que foi denunciado o caso, ele vol
tou atrás da decisão dele, admitiu o erro, né, e cance
lou a RPPN, não prevaleceu. E o que houve lá em
Altamira foi que a tabeliã agiu corretamente. Ela não
escreveu no registro de propriedade, ela escreveu
como registro de posse, só que ela não fez a mesma
coisa em relação à CR Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, nós agradecemos aqui a palestra do Sr.
Faleiro e o retorno do jornalista Lúcio Flávio. Deputa
do Airton Cascavel, alguma questão?

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - É só
uma questão ao Sr. Airton.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Qu
ando, Dr. Airton, quando você coloca, vou dar aqui
uma de John Krishna, para ver se é o que você quis
dizer, que por trás do Carlos Medeiros existe um gran
de grupo econômico, e esse grupo econômico seriam
as madeireiras, se nós cruzarmos essas áreas regis
tradas e griladas por Medeiros, no livro da, no livro
branco da grilagem, relaciona as fazendas griladas
pelo Carlos Medeiros e seus Procuradores. E se há
madeireiras, se nós pegarmos as autorizações reM
queridas junto. ao IBAMA.par_P.rocuradores do--CarJos
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Medeiros, essas procurações vão, em conseqüência,
dar uma autorização, gerar uma autorização do
IBAMA para alguma madeireira explorar. Se nós cru
zarmos as procurações com as autorizações do
IBAMA para as madeireiras nessas áreas, nós chega
remos às madeireiras, é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Sr. Faleiro.

O SR. AIRTON FALEIRO - É, até porque o pe
dido de manejo são feitos por madeireiras, e essas
madeireiras têm feito pedido, inclusive, que tá consta
tado que não são regulares. Eu acho que o caminho é
esse. É exatamente isso que eu queria dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu agradeço, então, ao Sr. Faleiro e ao jornalista
Lúcio Flávio a contribuição que- deram à nossa Co
missão. Agora convido os dois últimos palestrantes da
noite, o Dr. Ronaldo Barata e o Dr. Ubiratan Cazetta.
(Pausa.) Quero comunicar aos Srs. Deputados que
ainda vamos deliberar está noite cerca de dez reque
rimentos. Portanto, eu peço aos Srs. Deputados que
tenham, ou que sejam objetivos nos questionamen
tos. Vou conceder a palavra ao Dr. Barata, vinte minu
tos ao Dr. Barata e depois vinte minutos ao Dr. Ubira
tan, para que possam fazer as suas considerações e
depois nós vamos ao debate. Com a palavra o Dr. Ba
rata.

O SR. RONALDO BARATA - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, cansado, mas não extenuado, va
mos tentar contribuir com esta CPI, até porque depois
das exposições feitas pelo Dr. Carlos Lamarão, que foi
Diretor Jurídico do ITERPA na época em que eu era
Presidente do ITERPA, muita coisa já ficou esclareci
da. E acho que tem algumas coisas que aqui nós de
veríamos referenciar de que esse caos fundiário que
o Pará vive não é produto de hoje, é uma somatória
de erros e equívocos, acredito eu, desde a implemen
tação da República. No momento em que os Estados,
pela Constituição republicana, teve a possibilidade de
gerir as suas terras públicas, não houve nenhuma
preocupação daqueles Governos em, ao dar uma
destinação às suas terras públicas, fazê-Ia em cima
de planos capazes de direcionar a utilização da terra
para as suas devidas finalidades. Acredito que em
1900, início do século, falar em zoneamento ecológi
co ou em zoneamento agroflorestal seria palavrão,
mas o bom senso determinaria que se o Estado vai
alienar de qualquer forma, ou pela venda ou por doa
ção ou qualquer uma outra forma terra do seu patri
mônio, era evidente que a gente deveria ter a preocu
pação de saber a quem alienava e que destinação se-

-.ria dada àquela terra. Não houve nenhuma preocupa
ção ao longo de praticamente todos os Governos re
publicanos deste Estado. Nenhuma política fundiária
ou agrícola foi exercitada pelo Estado do Pará ao lon
go da sua história republicana. Agrava-se esse qua
dro quando, de forma arbitrária e violenta, em 1971, a
União se apropria de cerca de 70% do Estado sem,
pelo menos, dizer o porquê que ela fazia. Se apropri
ou, alienou, destinou e coube ao Estado, em vez de
mísera indenização, coube ao Estado dirigir ou tentar
gerenciar o caos que se implantou e a violência que
foi praticada em cima desta violenta apropriação de
terras. Por quê? Porque àquele momento, várias, a
jurisdição de terras do Estado passou a ser exercita
da pelo Poder Público Federal, parte pelo Poder PÚ
blico Estadual e, o que é mais grave, um não dialo
gando com o outro. A política do Governo Federal era
uma, a política do Governo Estadual era outra. Não
existia o instituto de terras do Estado. Era uma Secre
taria que tratava desta questão. Mas chegou à deter
minada situação de tão gravidade que o INCRA as
sentou colonos, deu licença de ocupação para colono
em terra que o Estado já havia vendido. Uma simples
troca de comunicação entre os órgãos fundiários que

_atuavam no Estado impediria um grave conflito, como
foi o conflito no hoje Município de Rio Maria, na época
Município de Conceição do Araguaia, o famoso confli
to da gleba, da terra Fazenda Marajoara, em que pis
toleiros mataram cerca de sessenta peões nessa bri
ga, porque o INCRA assentou e o Estado já havia
vendido. O Estado vendeu pouca terra do seu patri
mônio até 1950. Praticamente o Estado não tinha
vendido, entre 1891 a 1950, nem 500 mil hectares do
seu patrimônio. De 50 a 64, o Estado alienou cerca de
seis milhões de hectares, e alienação imbecil e burra,
porque também nesta alienação o Estado não teve a
preocupação de saber se a terra que ele estava alie
nando era ocupada, tinha posseiro ou tinha morador
naquela terra. Então, a falta do zelo pelo trato da coi
sa pública neste Estado, principalmente na questão
fundiária, levou a este quadro que hoje faz o Brasil fi
car perplexo. E é evidente que aonde existe o caos, a
porta está aberta para as grandes negociatas: é fácil
grilar, é fácil falsificar. Os instrumentos não foram mu
ito bem criados. Então, o ITERPA, hoje, enfrenta uma
extrema dificuldade de coibir uma série de irregulari
dades porque o número crescente e o aperfeiçoa
mento técnico dessa grilagem leva, às vezes, a que o
próprio ITERPA seja surpreendido. Quero fazer uma
referência - e foi bom eu ter chegado cedo e ter assis
tido aos outros depoimentos - para esclarecer um
fato que foi questionado pelo ilustre Deputado Feijão,
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que é o encontro havido entre os Diretores do
ITERPA e o Sr. Cecília Morais Rego num hotel de Be
lém, porque da forma como foi colocada, dá até a en
tender que era um encontro secreto e que alguma coi
sa ali seria tratada que não poderia ser do conheci
mento público. Eu quero dizer que eu era Presidente
do ITERPA quando recebi uní comunicado por parte
da Casa Civil do Sr. Governador de que o Deputado
ou o Senador - não lembro o nome -, mas irmão des
se empresário, teria telefonado dizendo que o seu ir
mão estava'vindo a Belém pra trazer uma proposta ao
Estado da realização de um grande negócio na área
fundiária, e se era possível nós o recebermos. É evi
dente que sim. Se nós recebemos outras pessoas,
por que não ~eceber o irmão de um ilustre Deputado?
E levando em conta que o Sr. Cecília, apesar de ter as
suas atividades econômicas no Sul do País, tem o
seu umbigo enterrado lá em Oriximinã. Ele é filho do
Pará, ele é filho de um Município do rio Amazonas.
Então, como o ITERPA tem o seu funcionamento até
às 14 horas e o Sr. Cecília Morais chegava depois
deste horário, por delicadeza, que é uma peculiarida
de do povo paraense ser bem receptivo, nós nos ofe
recemos a, pra não fazer com que o ITERPA perma
necesse aberto, gastando energia, cafezinho, água,
até para resguardar o Erário público, nós resolvemos
dizer que iríamos ao hotel em que o empresário esta
va. Por precaução, ell' pedi a que um dos meus Dire
tores me acompanhasse, o Diretor Técnico, Dr. Para
guassú Éleres. E o papo foi o papo de um empresário
que estava querendo: 1) "Quero comprar terras no
Estado". E deu logo um número astronômico, que pa
rece ser uma das características à visão megalômana
que o Dr. Cecília tem. "Quero quatro milhões de hec
tares." E nós ponderamos ao empresário que quatro
milhões de hectares dificilmente seria encontrado.
Não que não existisse, mas porque, no momento em
que este País discute a efetivação de uma reforma
agrária, como é que se dá, como é que se pode justifi
car para a opinião pública nacional e até internacional
uma única pessoa pretender ser dona de quatro mi
lhões de hectares? "Não, mas eu tenho um grande
projeto, um projeto extraordinário." E nós colocamos
a ele: "Apresente o projeto, para o Estado e o Estado
vai analisar o projeto de acordo com a conveniência
do Estado". Porque podetia ser, efetivamente, um
projeto capaz de, pela sual gral1diosidade e inserção
no social, ser um projeto be.néfico para o desenvolvi
mento do Estado. Colocamos para ele que qualquer
movimento no sentido de comprar áreas de terra im
plicaria na necessidade da oitiva ou da análise da
queladocumentação.poI.parte.do.Órgão.de TerIas.do

Estado. Quero fazer um parênteses. Um mês antes,
mais ou menos, desse encontro, eu estava numa via
gem a Altamira e visitei o INCRA de Altamira. E no ga
binete do gestor do INCRA de Altamira estava uma
moça loira, com um rapaz, buscando informações so
bre áreas de terra para comprar. Eu coloquei para ela
que naquela região era, a jurisdição era uma jurisdi
ção muito dividida e que se ela quisesse melhores in
formações, também por parte do Estado, ela viesse a
Belém. Ela veio, pediu uma audiência para nós e já,
nessa época, se identificou como preposta do grande
empresário Cecília Rego, dizendo também que que
ria comprar e que ela já estava com alguma docu
mentação, que já tinha mandado para Curitiba, a fim
de que fosse analisada pelo corpo jurídico do Dr. Ce
cília. Nós alertamos que não basta um simples advo
gado ou um brilhante advogado agrarista analisar do
cumentos de terras do Estado, porque esse caos fun
diário aqui levava a que alguns advogados, vendo um
simples registro num cartório de imóveis, desse pela
legalidade da documentação. E a documentação, às
vezes, poderia ser toda ela fabricada, fraudada etc.
Bom, tivemos uma segunda reunião, já não mais com
o Dr. Cecília... e quero dizer, naquele dia o Dr. Cecília
foi extremamente prepotente e arrogante, que é uma
característica dele, dizendo que de qualquer forma,
com anuência ou não do Estado, a empresa dele
compraria porque ele tinha uma promessa. Ele queria
resgatar o nome da sua senhora santa mãe. Ele daria
o nome a esse empreendimento de Empreendimento,
se não me engano, Cecília - se não me falha a me
mória. E que, de qualquer forma, ele se sentia deve
dor para com o Estado de onde ele havia nascido e
que ele só faria aqui um megaprojeto. Tivemos outras
reuniões e repetidas vezes colocamos: "Apresente
documentação para que nós possamos dar o pare
cer. Mas apresente a documentação pelas vias nor
mais: oficie ao Instituto, junte fotocópia da documen
tação e o nosso setor técnico vai analisar". "Não!" Ele
simplesmente falava que estavam comprando terras
do Sr. Umbelino. Bom, alertamos, na última reunião
que tivemos na sede do ITERPA, que se não apre
sentasse o projeto e a documentação de terras nada
seria feito, e que o Estado, tendo terra pública, pode
ria até vender, mas desde que fosse apresentado um
projeto para ser analisado pelos órgãos de desenvol
vimento do Estado. E fizemos uma ressalva: qualquer
compra de terra feita, que se torne pública, se não se
guir os caminhos, os trâmites legais, nós tomaremos
as providências cabíveis como responsáveis pela ge
rência das terras públicas do Estado. Foi quando,

.dias..depois,_fDmos. surpreendidos...pela notícia da
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compra efetivada. E o caminho correto que nós tive
mos foi determinar ao setor jurídico do órgão que fi
zesse os estudos necessários e entrasse com ação
de anulação, porque as áreas que haviam sido adqui
ridas eram áreas que não tinham titularidade nem do
minialidade. Essa é a história simples e pura do Dr.
Ceemo. Talvez a prepotência a que ele estava acos
tumado ao trato com a coisa pública, na época da di
tadura, pensasse que neste momento ele acovarda
ria uma pequena direção de um pequeno órgão de
terras de um Estado. Eestá a questão até hoje aí acu
mulando. Esse é um depoimento que eu gostaria de
prestar, a fim de que tornasse bastante claro de que a
reunião havida aconteceu mesmo. Eu fui ao encontro
do empresário Ceemo Rego junto com o Dr. Para
guassú Éleres. Mas fui, primeiro, por cortesia, segun
do, acatando a solicitação feita por um membro do
Parlamento deste País e na esperança de que talvez
ele trouxesse para o Pará uma excelente proposta
para implementação de um magnífico projeto, capaz
de~ar a desenvolver esse Estado. Bom, quero co
locar... mas com relação à questão Carlos Medeiros,
eu não gostaria de me alongar... Pois não.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Como
esse capítulo tem sido um capítulo muito importante
para nossa Comissão, são muitas as informações, in
clusive deixa ver se eu consegui entender a coisa, os
capítulos. Uns 30 dias antes o senhor se deparou com
uma loira em Altamira.

O SR. RONALDO BARATA - Exato.
O SR. DEPUTADO BABÁ - Dentro do gabine-

te...
OSR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Estava

comprando terra pro Dr. Ceemo?
O SR. RONALDO BARATA - Não, não estava

comprando. não.

OSR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Estava
levantando documentos?

O SR. RONALDO BARATA - Estava levantan
do informações junto ao INCRA daquele Município.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Certo.
Trinta dias antes. Em seguida, essa criatura ou essa...

OSR. RONALDO BARATA- Veio a Belém, veio
a Belém...

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Veio
pra Belém procurar o ITERPA.

O SR. RONALDO BARATA - ... reuniu conosco.
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Procu

rar o ITERPA?

O SR. RONALDO BARATA - Reuniu conosco
também na tentativa de comprar terras públicas.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Isso
no ITERPA?

O SR. RONALDO BARATA - No ITERPA.
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - No

ITERPA, certo.
O SR. RONALDO BARATA - Dentro do

ITERPA.
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Trinta

dias depois?
O SR. RONALDO BARATA - Depois. ou 30

dias. ou 40 dias. mais ou menos...
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Mais

ou menos. Aí, houve esse encontro no hotel?
O SR. RONALDO BARATA - Houve um encon

tro no hotel. já com a presença do empresário.
O SR. DEPUTADO BABÁ - Ceemo, que veio...
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO':" Parti

cipou o senhor e o Dr. Paraguassú?
O SR. RONALDO BARATA - Eu e o Dr. Para

guassú fomos para essa reunião.
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Aí, em

seguida?
O SR. RONALDO BARATA - Em seguida. ou

tras reuniões aconteceram com essa moça loira e
mais um rapaz, que se diziam representantes do Dr.
Ceemo...

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Isso.
OSR. RONALDO BARATA - ... aindà na tentati

va de que o ITERPA...
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Pois

não. pois não.
OSR. RONALDO BARATA - ...ainda na tentati

va de que o ITERPA encontrasse fórmula capaz...
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Pois

não.
OSR. RONALDO BARATA- ... de regularizar.
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - No

ITERPA?
O SR. RONALDO BARATA - No ITERPA.
O SR. DEPUTADO.NILSON MOURÃO - Aí, em

seguida, se depararam çom o fato de que ele com-
prou as terras? .

O SR. RONALDO BARATA - Aí ele...
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Pois

não. Tá claro.
O SR. RONALDO BARATA - Ele comprou,ape

sarde...
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o SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Enten-
di.

O SR. RONALDO BARATA - '" avisado pe
remptoriamente de que qualquer compra de terras
nesse Estado, para que ninguém compre gato por le
bre...

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Pois
não, doutor.

O SR. RONALDO BARATA - ... passe por uma
pesquisa prévia feita pelo Instituto de Terras.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Pois
não. Agradeço a sua informação. Acho que agora eu,
pessoalmente, eu consegui compor...

O SR. DEPUTADO BABÁ - O encadeamento
lógico da...

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Por
que eu não sou advogado. A minha formação, eu não
sou advogado e tenho dificuldade de seguir esse pro
cesso.

O SR. RONALDO BARATA - Bom, com relação
a Carlos Mec;leiros, eu acho que, a coisa já foi muito
bem colocada. Nós não temos nada a acrescentar, a
não ser que foi na nossa gestão que nós reenfrenta
mos o fantasma. Nós tentamos descobrir quem era
esse fantasma. E eu gostaria de fazer referência à
questão Jari, porque acho que é importante, sim. Eu
acho que é importante. Mas o depoimento dado pelo
jornalista Lúcio Flávio revela uma faceta negra da
nossa história. A intromissão indevida do Conselho
de Segurança Nacional no seqüestrar um processo
que tinha sido iniciado pelo ITERPA, que era o pro
cesso de regularização fundiária das áreas que a Jari
havia requerido para o ITERPA que fossem legitima
das. E é evidente que a pletora de documentos apre
sentados, quando passaram por uma análise, nunca
aquele mundo de terra que a Jari dizia ser proprietária
realmente tinha validade ou tinha dominialidade. A
dominialidade era muito menor - o que poderia, na
quela época, ser até negociado. Quem é que haveria
de confrontar as baionetas do Regime Militar? Houve
uma outra questão. Especificamente para a questão
da JARI, e só para a questão da JARI, foi criado mais
um órgão fundiário com intervenção dentro do Esta
do, o GEBAM - Grupo Especial do Baixo Amazonas.
Só para tratar a questão JÀRI. E o GEBAM foi criado
pelo falecido Ministro Golbery do Couto e Silva.
Então, a história está aí para ser lida e vista. E nós,
quando assumimos o ITERPA; programamos a reali
zação da ação discriminatória da área da JARI. Entre
tanto, por dificuldades financeiras que o órgão passa
YH,-e_essadiscriminatóriadesp.enderiH.muit01ecurso,

nós fomos adiando. O Estado do Amapá realizou uma
discriminatória na área que está dentro do Estado do
Amapá, discriminatória essa feita com uma assistên
cia técnica de alguns técnicos do ITERPA que a nos
sa colega do Instituto de Terras do Amapá requereu a
nossa participação. Então, nós dédu·zimos, nõsfize
mos uma estratégia. Se o Amapá vai fazer a parte
dele, ótimo. Vamos ver até qual é o procedimento
desta discriminatória. Depois nós faremos a nossa. E
quero dizer ao Deputado Feijão que na programação
do ITERPA está inserido para realizar, ainda este
ano, a ação discriminatória da área abrangida pela
Jari. Então, é importante que essa ação discriminató
ria aconteça, como não é só esta, não. Eu acho que a
solução fundiária pra esse Estado... E não é só esse
Estado, não, o caos fundiário não é só no Pará. Existe
caos fundiário em vários outros Estados da Federa
ção, mas pra tentar dirimir algumas das graves ques
tões fundiárias desse Estado, as ações discriminatóri
as são importantes. Agora, são ações caras. São
ações que deveriam ser feitas, até por um interesse
nacional, numa grande parceria entre o Estado e a
União, porque são ações que tem passos. Ação dis
criminatória nada mais é do que entrar, determinar
uma grande área, 200, 300 mil hectares, escolhe a
área no Município tal, toma público que a partir do dia
talo Instituto de Terras estará naquele Município para
arrecadar a documentação de todas as pessoas que,
tendo posse, propriedade ou ocupando aquela área,
apresente para o órgão. Então, quem se diz dono de
terra naquela área, traz a documentação para o ór
gão. O órgão faz uma análise e expurga aquilo que é
propriedade, que se comprove ser propriedade, é ex
cluído. A ação continua para aqueles que ocupam ou
com documentação falsa, pode acontecer, mas tem a
posse, às vezes têm até trabalho na área, ou é sim
ples posseiro. O que é, o que é depois apurado é se
parado e registrado para o patrimônio do Estado.
Exclui o que é propriedade, o que é já do domínio pri
vado e traz para o domínio público e dá a destinação.
Aí começa a regularizar as pessoas que ocupam. Ge
ralmente sempre sobra, sempre sobra terra. E essa
terra é matriculada em nome do Estado, e o Estado
dá a destinação para a sua política fundiária. Essa é a
discriminação, que pode ser administrativa ou judici
al. Nunca aconselho a fazer uma discriminatória judi
cial, porque a única que eu tenho conhecimento, nes
se Estado, data de 1975, intentada pelo INCRA,
numa gleba chamada Maguari, em São Félix do Xin
gu, e até hoje não saiu da publicação do edital. Ne
nhum juiz federal deu continuidade à ação intentada
pelo_INCBA,._uma.-ação-Ctiscriminatória_judicial,--PIa
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evitar uma grande grilagem lá no Município de São
Félix, que é a gleba Maguari, certo? Então, acho que
estou já me alongando, mas, na realidade, eu gosta
ria de dar, de assinar embaixo. Assino embaixo todas
as propostas que fqram feitas pelo Ministério Público
Federal, pelo Dr. Felício, porque é exatamente: nada
acontecerá, capaz de resolver a questão fundiária do
Estado, mesmo que o Estado se desdobre em cem,
se não tiver uma efetiva atuação do Poder Judiciário.
Porque todas essas ações praticadas, elas são passí
veis de questionamento judicial. E infelizmente - e eu
falo como bacharel, hoje eu não me considero advo
gado, falo como bacharel- é impossível, neste País,
exercitar a profissão de advocacia. A existência de
medidas procrastinatórias, os códigos anacrônicos, a
existência de agravos em cima de agravos, agravi
nhos em cima de outros agravos eternizam uma de
manda que tem que ser resolvida em menos de um
ano. Nós temos questões fundiárias aqui, e o ITERPA
tem centenas de ações de nulidade de título que não
chegam ao fim. Por quê? Porque o Poder Judiciário
emperra. Não tem nenhum compromisso para resol
ver a questão fundiária desse Estado, com raríssimas
exceções.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Feijão)
- Quero dar prosseguimento à sistemática que foi
aprovada, aproveitando para cumprimentar o Dr. Ubi
ratan Cazetta e passando a palavra a ele, Procurador
da República do Estado do Pará.

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Bom, inicialmen
te; boa-noite. Prometo aos senhores que serei rápido,
até porque...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Feijão)
- Quero pedir uma gentileza, só pra o senhor pronun
ciar o seu sobrenome, pra facilitar pra gente.

O SR. UBIRATAN CAZETTA -Isso aí é uma co
isa que me persegue desde que nasci, é Cazetta. É
difícil, mas já me acostumei com todas as pronúncias
possíveis, até aquelas que permitem piadas menos
dignas, mas atualmente já não presto muita atenção
no assunto. (Risos.) Mas é Cazetta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Feijão)
- Fiquei satisfeito com meu sobrenome Feijão agora.
(Risos.)

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Mas eu realmen
te não pretendo me estender muito, até porque os se·
nhores, com certeza, estão cansados e eu confesso
que também estou, por razões outras que não exata
mente a CPI, apesar do que ocorreu na noite de on
tem em Brasília, mas... e também por se ter certeza
que, do que vi o Felício comentar e do que nós acos-

tumados a trabalhar em conjunto já há coisa de qua
tro anos, sei do que ele comentou e das nossas agru
ras e das nossas certezas em comum em relação a
esse caos fundiário que nos aflige bastante, numa di
mensão bastante grande, porque em razão desse
caos - é aí que, talvez, seja o ponto mais importante
do que nós tenhamos pra dizer-, diversas outras fra
udes, diversas outras situações de irregularidade po
dem vir a acontecer. Nós citamos aqui - só um rápido
giro - problemas ambientais, com os planos de mane
jo, problemas envolvendo os incentivos fiscais, com o
FINAM. Nós estamos atualmente vivendo uma situa
ção bastante complicada na região da Transamazôni
ca, especialmente na região de Anapu, em que diver
sos planos de... diversos projetos incentivados pelo
FINAM estão sendo acusados de grilagem. Há uma
confusa troca de offcios, especialmente do Incra, so
bre a regularidade ou não dos títulos. O Incra, ora afir
ma que o título que dá origem ou que dá sustentação
à "dominalidade" de uma determinada área cujo pro
jeto Sudam foi aprovado, e ora ela afirma que não é
válido. E isso cria um tumulto impressionante porque
há uma demanda social bastante grande nessa re
gião. Não se tem certeza de absolutamente nada. O
Dr. Barata fez menção a uma realidade que de fato
não se pode negar, que é mais um espólio, uma he
rança dos anos 70, que são as CATPs, que são os
Certificados de Alienação de Terra Pública, que cria
va uma série de condições para quem recebeu esses
títulos, condições essas que nunca foram verificadas
se ocorreram ou não. Basicamente, uma pessoa que
adquiria os títulos ou adquiria a área tinha obrigações
pra fazer com que em cinco anos, com mais um ano
de carência, aquela determinada área fosse produti
va e estivesse efetivamente ocupada. Isso nunca foi
gerenciado, isso nunca foi verificado, e hoje, pratica
mente trinta anos depois, se tenta um resgate absolu
tamente impossível, porque a situação daquela re
gião sofreu uma alteração muito grande, não há inte
resse político, não no sentido político-partidário, mas
há uma dificuldade muito grande de se implementar
uma retomada dessas áreas, até porque já há situa
ções consolidadas de fato. Então, esta bagunça fun
diária, ela permite situações ambientais, como plano
de manejo, insisto; permite a malversação de recur
sos públicos, especialmente nos incentivos fiscais;
permite uma série de operações bancárias, especial
mente com bancos oficiais, que teoricamente estari
am muito bem resguardadas, e quando se vai a fundo
pra se buscar a efetivação daquela garantia o título
não vale nada, a terra não existe, eaí nós temos mais
uma vez uma operação bancária em banco, insisto,
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em bancos oficiais, absolutamente sem retorno. E daí
por diante tudo o que os senhores imaginarem até
aquilo que o Felício se referia em relação à questão
do que se imagina, fosse a destinação do Cecílio
Almeida, de venda de cota de carbono no exterior
como grande objeto dessa grande área que o Sr. Ce
cílio teria adquirido naquela região do Pará. Então,
todo esse quadro é um quadro que existe, que é co
mentado há vinte, trinta anos, e que nunca se teve
uma solução efetiva. Eu concordo quando o Barata
comenta que é extremamente difícil uma discrimina
tória. Não é um procedimento barato nem um procedi
mento fácil, mas é o único que nós temos. Não dá pra
ficar vinte, trinta anos falando: é um procedimento
caro. Mais caro é o que de prejuízo isso já causou.
Não só no prejuízo financeiro específico, econômico,
mas um prejuízo à dignidade de um Estado que co
mumente se vê em todos os meios de imprensa naci
onais como paraíso da fraude, o paraíso de tudo que
de ruim se pode falar sobre... na questão fundiária, e
não só na questão fundiária, porque na órbita da
questão fundiária vem todo o resto. Então, se é caro,
e de fato é caro e trabalhoso, é menos caro do que a
situação que nós vivemos hoje: a situação de incerte
za dos órgãos oficiais e também, por que não dizer,
de incerteza daquelas pessoas que dotadas de
boa-fé trabalham e ocupam áreas... que nós não po
demos também generalizar e achar que simplesmen
te todas as pessoas que tenham título de péssima
qualidade necessariamente saibam dessa péssima
qualidade do título. Há situações limites, e eu trago
aqui especificamente uma situação que, por mais be
nigno que eu posso tentar ser, eu não consigo ver re
almente, desculpe, Deputado Feijão, boa-fé. E não
falo dee Cecílio Almeida, mas falo, sim, de um fato
que foi noticiado no início desse ano, que é uma aqui
sição de uma área de mais de 3 milhões de hectares,
no Município de São Félix do Xingu, de um título que
incide, dois títulos, na realidade - uma, Fazenda Ca
rapanã, e outra, Fazenda Santa Margarida -, que in
cidem em quase em sua totalidade numa reserva in
dígena extremamente conhecida, que é a reserva in
dígena caiapó. Se há uma etnia indígena conhecida
nacionalmente é a caiapó. Se há uma área reconheci
da pela sua demarcação é ,a caiapó, não só pelas ca
racterísticas da comunidade indígena, como também
pela exploração madeireira que essa área já sofreu,
inclusive com apoio oficial; pela exploração garimpei
ra que essa área sofreu, insisto também, inclusive
com apoio oficial dos militares e da própria FUNAI du
rante um bom tempo; pela atuação de cantores inter
nacionais;_enfim, há..uma,_quase queJatoJlotórioB_si-

tuação da área caiapó. E uma empresa adquire, ou
diz adquirir uma área, em 1998, de 3 milhões de hec
tares, sem sequer pedir uma certidão de distribuição
no Fórum Cível da Comarca onde adquiriu o imóvel.
Eu não exijo nem que conheça, como o Dr. Barata in
sinuou, que os advogados conheçam que os títulos
são ruins. Eu vou até passar essa parte. Agora, é mui
ta desídia, no mínimo, que alguém adquira uma área
de 3 milhões e 800 mil hectares, no Município de São
Félix do Xingu, no ano de 98, e não peça, ao menos, a
certidão de distribuição cível do vendedor. Se tivesse
havido essa precaução, que qualquer pessoa que ad
quire um lote, um imóvel, um apartamento, ou seja o
que for no Município, pede; se tivesse havido essa
precaução, ninguém teria feito um negócio de 3 mi
lhões e 800 mil hectares, porque há uma ação judici
al, proposta pelo Dr. Carlos Lamarão, na Comarca de
São Félix do Xingu, pedindo a nulidade desses títu
los, ainda no ano de 97, se a memória não me falha,
onde está demonstrada a absoluta nulidade do título.
A ação é de 24 de julho de 1997. Diversas operações
foram feitas nessa matrícula entre 97, 98 e 99. E o
que chama a atenção é que essas operações não fo
ram feitas por pessoas sem a mínima assessoria jurí
dica; foram feitas por multinacionais envolvendo um
banco, Royal Bank of Canada, envolvendo uma em
presa teoricamente brasileira, com nome extrema
mente fácil de pronunciar, que é o Worldwide Hand
Iing Timber Company, que surgiu da aquisição de
uma empresa chamada Moeda, uma limitada, que
não tinha função nenhuma. Foi adquirida por uma
empresa chamada Alied Cambridge, com sede nos
Estados Unidos, feita uma joint venture - desculpem
essa seqüência de nomes, mas, enfim é o que tava,
tá nos autos. Transforma uma empresa de fundo de
quintal teoricamente numa grande empresa, com um
nome, pelo menos, bastante pomposo, com objeto
social que vai da exploração de garimpo, exploração
de madeira, construção de casas populares, objetivo
científico de análise de biodiversidade. Esse é o obje
to social da empresa. Essa empresa adquire um imó
vel dessa dimensão, que já estava sendo objeto de
discussão judicial há mais de dois anos, e a coisa é
registrada, é tratada com uma naturalidade imensa.
Os procuradores dessas empresas afirmam: "Não,
mas eu comprei com base num título". O que é pior, e
aí eu insisto, o que é pior do que o custo é a ca
ra-de-pau de se ouvir isso: "Eu comprei de um título
de cartório". Não dá pra se aceitar boa-fé numa situa
ção como essa. Essa é uma situação limite, uma situ
ação em que, se há boa-fé, é porque a assessoria ju
_rídica_dessas-empresas,_que são_empresas_de abso=
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lutamente... de um grande porte, e o advogado espe
cificamente que atua nessa operação é um advogado
conhecido, respeitado na Capital, no Estado de São
Paulo, e não exija o mínimo de documento, que é o
documento de certidão de distribuição cível com rela
ção ao vendedor. Vendedor que, no passado, da pró
pria matrícula, deu e revogou procuração pra diver
sas pessoas; deu e revogou autorização pra que se
constituísse uma espécie de hipoteca em favor de
uma instituição, de uma empresa mexicana, em favor
de um banco canadense. Enfim, há uma mobilização
de documentos nessa situação, que demonstram
que, ou nós rompemos com a situação de fato, ou o
futuro das relações negociais nesse Estado envol
vendo imóveis é absolutamente impossível de ser
controlado. Nós estamos naquela situação limite, por
que eu conversava, inclusive, me parece que a dele
gada já não está mais aqui, a delegada de Santa
rém... Nós temos cartórios que são tradicionalmente
acusados de fraude: Altamira, São Félix, enfim, uma
série de outros. Agora começam a surgir fraudes em
outros cartórios. Cartórios novos, como o cartório de
Rurópolis, Municípios novos. Se nós não tivermos um
marco, e aí eu espero que realmente o grande fruto
dessa CPI seja esse marco de mudança de mentali
dade, porque não é simplesmente a busca de culpa
dos - nós não estamos atrás de saber se Worldwide e
os seus sócios são necessariamente desonestos ou
se o Sr. Cecílio RelJo Almeida é desonesto. Isso é
uma questão que não cabe especificamente a uma...
a um fórum desse. Acho que são questões importan
tes, mas nós temos que discutir é o futuro desta situa
ção fundiária; o que nós podemos fazer. E acho que
nesse ponto a CPI realmente tem... é um marco, por
que traz à discussão num nível de seriedade muito
grande. A necessidade de discriminatórias nesse
Estado é uma realidade; a necessidade de se coibir o
uso do Judiciário como mecanismo de consolidação
de fraudes é outra realidade. É inadmissível que uma
ação dessa importância dê entrada em julho de 1997
e até hoje, até hoje não tenha recebido sequer o pri
meiro despacho do juiz de São Félix do Xingu. Nós
estamos há praticamente três anos - julho já se apro
xima - e essa ação, que espera um despacho extre
mamente complicado de "cite-se", até hoje não rece
beu. Então, essas realidades precisam ser colocadas
não pra se falar mal do Judiciário, não pra se utilizar o
Judiciário, ou os cartórios, ou quem quer que seja
como bode expiatório, mas pra provocar na socieda
de uma reflexão de qual o caminho que nós vamos
seguir daqui adiante. Nós vamos cobrar os nossos...
do nosso... do Poder Executivo uma atuação ativa, no

sentido de buscar as discriminatórias, ou nós vamos
continuar sentados à beira do rio aguardando que
mais uma pessoa ou mais uma reportagem venha di
zer do caos fundiário, do reino das falcatruas, enfim,
tudo isso que faz tão mal à auto-estima do Estado pa
raense? Há uma frase aí... Eu não sou paraense, pos
so dizer isso com bastante tranqüilidade, mas já me
sinto muito integrado a esse Estado e me sinto para
ense, até porque tenho filha paraense. É muito ruim
se viver num Estado em que as pessoas falam: "Ah!
Já teve, já foi ..,". É muito ruim se falar: "Ah! Aqui, se
você quiser um pedaço da lua, o cartório registra...". É
muito ruim você ter essa auto-estima ábalada. E isso
é resultado do quê? Resultado de desmandos, mas
no momento nós temos que cortar. Então, ficando
nesse exemplo de São Félix do Xingu, que é um
exemplo bastante claro, embora não tenha uma cópia
pra deixar com os senhores, eu tenho aqui a plota
gem do título. É uma... é uma coisa graciosa. Nós te
mos uma área indígena, nós temos a fazenda, duas
fazendas, uma coisa que, separadas - uma delas
divi... dividida em duas áreas -, separadas por mais
ou menos, entre uma área e outra da mesma fazen
da, quase 3 milhões de hectares, uma coisa bastante
fácil de administrar, né - os senhores vão... teriam,
com certeza, essa conclusão -, e há outros títulos
nessa mesma área. Não dá pra fa... saber quantos
andares nós temos nessa área. É difícil de ver de lon
ge, mas essa área em verde aqui, essa área mais ou
menos, é a área caiapó; essa área hachuriada é o
que coincide, dos títulos vendidos, com a área caia
pó; aqui em amarelo, um pedaço de uma das fazen
das; aqui o pedaçQ que resta da mesma fazenda. E
há outros títulos circulando nessa área. O que que
nós deveremos fazer? Continuar trabalhando, como
trabalhamos hoje, topicamente: quando surge um
caso desse na imprensa, aí você vai, levanta os docu
mentos, comprova que isso tá, é verdadeiro; anula
esse título, porque não tenho dúvida que esse título
vai ser anulado com a ação que nós demos entrada
na Justiça Federal? Mas e aí: o que que isso traz de
segurança pra sociedade? Quantos outros títulos
existem nessa área? Nós não sabemos. E é isso que
nós precisamos aprender a saber. Primeiro, sepa
rar...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Dou
tor...

O SR. UBIRATAN CAZETTA - ...joio do trigo.
Só... só um... só um...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Dr. Ca
zetta, eu poderia... Eu, como geólogo, eu também fui
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muitas vezes garimpeiro em áreas pretensamente in
dígenas na época. Uma das coisas mais eficientes
que eu vi foi o Ministério Público mandar prender a
gente com a Polícia Federal. O senhor já prendeu al
guém que tá fazendo esse tipo de especulação em
área indígena. O senhor tem essa prerrogativa.

O SR. UBIRATAN CAZETIA - Nós estamos
tentando. Eu não... eu não vou lhe di... não vou... não
vou ser prepo... pre... prepotente, ou mesmo arrogan
te, e dizer: não, já prendemos. Não. Nós tamos tentan
do. Nós tamos tentando porque... Aí nós caímos na
quela coisa: "Ah! Foi de boa-fé". E nós tamos tentando
levar esse assunto. Na questão específica dos caia
pó, na... a extração madeireira e extração mineral ou
garimpeira caiapó, essa área específica ela foi incen
tivada durante muitos anos pelo próprio Governo. O
senhor se lembra daqueles contratos que... que o Mi
nistro Andreazza assinou.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Pelo
Coronel Pombo, né, que era o...

O SR. UBIRATAN CAZETIA - Exatamente.
O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - ...caci

que.
O SR. UBIRATAN CAZETTA - Não, sem dúvi

da; isso ocorreu. E isso é um problema que nós não
podemos esquecer. Hoje, quando se fala da...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Foi
meu patrão algum tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não, eu... eu queria pedir ao Deputado Antonio
Feijão que ele aguardasse o tempo oportuno para o
debate, porque, senão, ele passa a ter direito a um
tempo maior que os demais Parlamentares. Embora o
Deputado, a gente goste da sua eloqüência, mas não
permito que ele tenha um tempo maior que os outros
Parlamentares. Com a palavra o Procurador.

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Obrigado. Depu
tado, na realidade, já caminho pra esse raio. Eu só
queria fazer um último comentário sobre... pegando
uma herança que o Felício me deixou, que é a rela
ção... fazer comentário sobre a situação dos projetos
FINAM. Nós desenvolvemos no Estado uma atuação
nessa questão FINAM desde 1998, que é um dos tra
balhos, assim, de certa forma, mais apaixonantes,
pela sua dimensão, mas é também um dos trabalhos
mais difíceis com os quais eu já me deparei. É uma...
uma atuação que nós tamos tentando implantar em
todos os... as Procuradorias da região de influência
da Sudam, que é a de verificação da efetividade dos
recursos FINAM aplicados nessa região. O Felício fri
sou..bem..._o...orçamento_global, _e aí_incluido-O_Orça~

menta mesmo, o Geral da União, e aquelas diversas
outras formas de financiamento do... de composição
do Finam, é um orçamento invejável. Nós já chega
mos a ter anos de 500 milhões. Então, não é um orça
mento que se possa desprezar. O retomo social disso
é mais do que diluído, pra dizer o mínimo. A interface,
a conjugação dessa questão do FINAM com a ques
tão fundiária, ela se dá por duas... duas maneiras.
Uma é essa situação que eu citei de Anapu, onde os
projetos, recém-aprovados, todos muito parecidos,
de plantação de cupuaçu e açaí, são objeto de uma
incrível discussão sobre a "dominialidade" e sobre a
presença de comunidades de posseiros ou de comu
nidades tradicionais daquela região que foram des
prezadas pela... pela Sudam, ao aprovar esses proje
tos, não verificando se existia ou não conflito agrário
naquela região. Essa é um... é um dos lados da ques
tão. O outro lado da questão, que nós não temos a di
mensão muito clara, é esse que eu comentei sobre a
oferta de terras, pretensamente em poder de particu
lares, como garantia das próprias operações
SUDAM. São as debêntures com garantia real, cujo
controle pelo B~SA, que é o agente financeiro da
SUDAM, é no mínimo uma piada. Só pra... pra si·
tuá-Ios, qualquer debênture com garantia real, o mfni
mo que se exige é uma avaliação da área, pra saber
quanto vale aquele imóvel. Hoje, nem o BASA nem a
SUDAM avaliam o imóvel pra saber se ele vale aquilo
que pretensamente está garantindo. Então, essas
duas questões, elas se associam com essa questão
mais ampla, que éa questão do Finam, que não se re·
sume a uma questão fundiária - infelizmente, a ques
tão fundiária é muito pequena dentro do... da gama de
desvirtuamentos que se dá dentro desses projetos.
Mas eu encerro insistindo na... na linha do que o Felí
cio falou, que me parece que nós só temos uma solu
ção a curto prazo, embora cara, que é a eleição de
áreas prioritárias para ações discriminatórias e, a par
tir da vivência dessas discriminatórias, talvez tenha
mos mais elementos pra aprender como evitar que
isso se repita no futuro. Muito obrigado aos senhores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Passamos aos debates, de forma bastante obje
tiva. Eu quero que os Deputados façam as perguntas
diretamente. Evite os comentários agora porque, pelo
horário, nós tamos dispensando os comentários.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON 
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
_tro)_~_Com .a..•_cotn_a_palavra... _
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o SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - (Inaudí-
vel.)

o SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Em
primeiro lugar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pode ser contra o voto do PT, mas é o que nós
tamos, pela maioria, decidindo. Paciência.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Eu
quero...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Relator, que é o autor do reque
rimento.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Bem, eu gostaria de agradecer ao Dr. Ubiratan Cazet
ta e ao Dr. Ronaldo Barata pelas brilhantes exposi
ções. E o que a gente observa é que realmente, des
de o início da manhã até agora, existiu mais ou menos
um posicionamento de todas as autoridades que esti
veram aqui, todos os convidados nossos, num único
sentido, dessa questão gritante da... fundiária aqui do
Estado do Pará, e que não foge à regra dos outros
Estados da região amazônica, e medidas saneadoras
que também é ... de consenso, a respeito aí de um tra
balho árduo, para que a gente faça in loco, em todos
os Estados, todos os Municípios, objetivando princi
palmente as regiões mais conflituosas, um levanta
mento in loco e de "georeferenciamento" das proprie
dades. E dessa forma a gente ter também um cadas
tro único para que a gente possa ter noção de... da si
tuação rural da região amazônica. Mas eu gostaria de
fazer uma observação, Dr. Ubiratan. Há dois dias
atrás, antes de vir para Belém, eu conversei com o su
perintendente da Polícia Federal. E ele me passou a
informação que, tanto você quanto o Dr. Felício, vocês
têm um levantamento, inclusive têm uma relação de
vários inquéritos que estão correndo na Polícia Fede
ral, inquéritos policiais, tanto de madeireiras que es
tão atuando em reservas indígenas, em parques flo
restais, como também de proprietários, ditos proprie
tários de terras públicas, que têm documento irregular
e que têm dado essa documentação como garantia
para o Basa, Finam, Sudam, ou que têm proposto
essa propriedade para ser quitada com dívida do
INSS. Eu gostaria que V. Exª pudesse repassar a esta
Comissão, pra que fizesse, constasse aqui da docu
mentação pra ser analisada, dessa relação, e que a
gente possa ter acesso e a gente tenha conhecimen
to da relação, quem são essas pessoas, quais as em
presas. Eu acho que é importante essa Comissão ter
essa relação e ter esse conhecimento. E também
gostaria de solicitar, tanto a V. Exª quanto ao senhor,

Dr. Ronaldo Barata, de que vocês elaborassem um
documento de como vocês acham que essa Comis
são poderia contribuir no relatório final. E que vocês
encaminhàssem esse documento à Comissão para
que a gente também juntasse e servisse como docu
mentação, incorporasse como documentação, e que
a gente analisasse para a gente fazer um estudo de
elaboração do relatório final. Gostaria mais uma vez
de agradecer aos expositores e passar a palavra para
o nobre Deputado Josué Bengtson.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - De
putado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Um momentinho. O Dr. Ubiratan vai fazer algu
ma observação agora?

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Não, é só co
mentar que eu vou providenciar. Espero ter condições
de fazê-lo amanhã, a relação, pelo menos a relação
dos inquéritos em andamento divididos por questões
ambientais ou de patrimônio, com questões com o
INSS (ininteligível). Senão amanhã, ainda no início da
semana a gente resolve.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - A Comissão agradece que o senhor possa fazer
esse encaminhamento.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Eu
quero...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Deputado Josué.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Em
primeiro lugar, quero parabenizar os dois expositores,
principalmente o Dr. Barata, que está reassumindo o
Iterpa, segundo ouvi dizer. Muito bem. O Iterpa. Sabe
mos que o cadastro do Iterpa difere do cadastro do
(ncra, que difere do cadastro da Funai, que difere do
Ibama, e assim por diante. Quais as sugestões ou
qual a sugestão do (terpa para solucionar esse im
passe? Quanto, quantos processos o Iterpa já ajuizou
de cancelamento de registros - se o senhor tem co
nhecimento - e quantos já foram julgados em favor do
Iterpa? Quantos núcleos o Iterpa tem no interior do
Estado, se possível, e em quantos Municípios? Depo
is me passe por escrito. Existem ações de cancela
mento de registro de matrícula de áreas nos Municípi
os de PorteI e Breves? Em que fase se encontram es
sas ações? No que diz respeito à grilagem de terras,
qual é o Município ou a região que é mais, é conside
rada mais problemática para o Iterpa? E ainda, em
que fase se encontra a ação interposta contra a
Incenxif. Para o nosso procurador do Ministério Públi
co, Dr. Ubiratan, eu gostaria de solicitar, se possível
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fosse, a anexação ou o envio à CPI também do pro
cesso lá de São Félix, porque, com certeza, a CPI vai
também mandar perguntar-ao juiz o porquê-de tantã
demora. Eu acredito que o Município de São Félix, a
Comarca, não tenha tantos processos assim que se
espere três anos. Então, as minhas perguntas ao se
nhor, algumas já foram até respondidas. Quantas Va
ras privativas existem de Direito Agrário e Ambiental
no Pará? A Procuradoria Agrária do Estado está fun
cionando de fato? Quando houve a intervenção no
Cartório de ~Itamira, o Ministério Público acompa
nhou ou está acompanhando a correição? Qual ação
penal foi proposta contra a cartorária Eugênia Freitas
da Silva? Foi investigado o envolvimento da Rondon
Projetos Ecológicos com a empresa americana, a Pa
cific Financiai Corporation, e a emissão de bônus
para captação de recursos estrangeiros? Qual o re
sultado dessa investigação? Se ela ainda não come
çou, quando será iniciada? Foi averiguada as possí
veis irregularidades que o Cartório Fabiliano Lobato,
em Belém, e no Cartório Moreira, em Altamira, espe
cialmente nos documentos que contenham inventário
do Coronel Ernesto Acioly da Silva e Antonio Acioly
Meireles?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Dr. Ubiratan.

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Bom, então, eu
vou... Sobre a existência de Varas privativas de Direito
Agrário e Ambiental no âmbito federal, não existem.
Na realidade, nós temos, no Estado do Pará, recente
mente instaladas, apenas duas Varas especializadas,
que são as Varas de Execução Fiscais, de Execuções
Fiscais instaladas aqui na Capital. No mais, nós te
mos cinco Varas que recebem todo tipo de processo
na Capital, e uma Vara em Marabá, e outra em Santa
rém. Então, não há essa especialização. Esse é um
problema que nós temos discutido, é um problema sé
rio. Já há, pelo menos aqui na Capital, uma experiên
cia bastante interessante, que é a descentralização,
na 5ª Vara, das ações de desapropriação, que já nos
permite pelo menos um início de trabalho organizado.
Mas ainda não existe isso. Com relação à Procurado
ria Agrária estadual, ela ainda não passa de um proje
to, eu diria. Apesar de toda a boa vontade do Dr. Ibra
him e dos seus colegas de Iterpa, a Procuradoria
Agrária estadual, ela não, não foi implementada. Isso
também é um problema sério, porque, por mais que a
Procuradoria dq Estado tente dar - e eu fui da Procu
radoria do Estado -, tente dar o apoio, com certeza
essa questão nunca será prioritária se não se formar
uma estruturaespecífica para a questão agrária. So-

bre a participa... a nossa participação na intervenção
ao Cartório Altan:lÍra. nós_ "pJsamos em ovosJ'-ness~:'

assunto por uma questão de competência. Nós, eu e
o Felício, tivemos muitas, pelo menos duas vezes, na
Corregedoria pessoalmente, falando da, das nossas
preocupações em relação ao Cartório de Altamira. A
desembargadora sempre foi muito solícita, sempre
nos, nos tratou extremamente bem. De fato, fez uma _
primeira correição parcial com o Juiz Raimundo Fle
xa, que disse que não tinha conseguido chegar a re
sultado algum por falta de equipamento, falta de ins
trumento. E agora na questão do, da intervenção pro
priamente dita comandada pelo Juiz Emane Malato, o
que nós podemos fazer é acompanhar informalmen
te, fazer comen... contatos com ele, tentar agilizar a
questão com o Incra, tentar..... Agora nós va... nós
passamos por um problema muito sério que foi essa
questão orçamentária. Todos, todos os senhores sa
bem que a demora na, na aprovação da lei orçamen
tária, ela praticamente engessou todo o aparato.
Como essa assessoria, essa ajuda que o Incra tem
que dar ao juiz, ela praticamente vem de Brasília, sem
o orçamento, mesmo com a nossa tentativa de agili
zá-Ia, não, não, não avançou. Não sei se avançaria se
tivesse orçamento. Mas a desculpa oficial até o mo
mento é de que não havia orçamento pra disponibili
zar os técnicos e toda a estrutura. Então, por não ter
mos competência específica nessa questão da inter
venção, nós acabamos atuando meio que como olhe
iros, vamos dizer assim. Nós só acompanhamos, ten
tamos nos palpitar, tentamos até de certa forma influ
ir, mas não temos atribuição específica pra entrar
nesse assunto da intervenção no Cartório de Altamira
ou em qualquer outro cartório em razão da competên
cia. Sobre eventual ação penal contra a cartorária, eu
tenho dois, duas dificuldades pra responder essa
questão. A primeira, de distribuição de trabalho, por
que essa competência seria da Vara de Santarém,
onde há um colega. Eu estou afastado de Santarém
pelo menos desde 97. Então, eu não sei lhe dizer,
confesso, se há ou não. Não conheço essa informa
ção. Acho que não existe, até porque pra que nós
possamos processá-Ia nós temos que incluir um ato
dela em um crime nosso, federal, tá? Então seria
mais da competência da, do Ministério Público do
Estado do que nosso especificamente. Sobre a inves
tigação que envolve a Rondon Projetos Ecológicos,
há um inquérito policial em andamento em Santarém,
não se... não me lembro se comandado pela Ora.
Graça, que estará aqui amanhã, ou se pelo Or. Riveli
no, que pretende discutir inclusive essa discussa....
essa participação. essa ligação com a Pacific Interna-
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tional Corporation. Mas é uma das grandes dificulda
des que nós temos. Esse tipo de investigação, espe
cialmente quando colocada ao cargo de uma delega
cia, como é o caso das delegacias interiorizadas
como Santarém e Marabá, ela é difi.... é de uma orga
nização muito difícil. Quando eu cheguei - e só faço
um relato, até em homenagem à Polícia Federal -,
quando eu cheguei a Santarém em 1996, a Delegacia
de Polícia Federal contava com 4 Delegados, não me
lembro o número de agentes, e nenhum carro, ne
nhum carro em funcionamento. O trabalho em con
junto com a Receita Federal e com o Batalhão de
Engenharia de Construção de lá, nós, conversando,
conseguimos que o Batalhão, que tinha uma oficina,
arrumasse o motor de dois carros. Porque não era in
comum isso acontecer, era motivo de piada, que um
caminhão de madeireiros fosse, que estava sendo
escoltado pela Polícia, ao invés de escoltado passas
se a rebocar o carro da Polícia, que tinha quebrado,
tá? Então, essa é a realidade, infelizmente, a realida
de que nós temos da Polícia Federal no interior. Qu
ando tem gente, e normalmente tem gente muito qua
lificada, não tem diária pra que eles viajem. A área de
jurisdição de Santarém é maior do que muitos países
europeus. Não dá pra se trans... pra se locomover de
veículo normal. Ou seja, necessita de um veículo no
mínimo 4x4. Os senhores que alguma vez já pegaram
a Transamazônica ou a Santarém-Cuiabá na época
de chuva sabe que nem sequer um veículo 4x4 mui
tas vezes resolve a situação. Então, se não se tem re
curso, se não se tem dinheiro pra diária, se não se
tem apoio, dificilmente uma operação, uma investiga
ção dessa vai ter futuro. Não por falta de quàlidade da
Polícia, mas por falta de ~strutura. Essa é uma das
grandes realidades que nós temos na região amazô
nica: a Polícia é muito qualificada, mas muitas vezes
não tem instrumento pra agir. E, por fim, com relação
à investigação no Cartório Fabiano... Fabiano Lobato
e no Cartório Moreira, nós voltamos àquela questão
da competência. Nós, com muita freqüência, somos
acusados de nos imiscuirmos nos assuntos estadua
is. Quer dizer é um, é uma, é uma pecha que acho
que eu, Felício e o novo colega, Marco Túlio, já está
acostumado a ter. Muita vezes o pessoal diz: ''Vocês
não tem nada a ver com esse assunto". Mas me fa
lam: "Não, tenho uma questãozinha federal aqui, que
isso cruzou. Não dá pra vocês investigarem, não dá
pra intervir?". Podemos fazer muito pouco além disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Dr. Ronaldo.

oSR. RONALDO BARATA - Bom, eu acho que
as perguntas deveriam ser formuladas ao Presidente
do Instituto de Terras do Estado do Pará. Eu não sou.
Há uma especulação pelos jornais, mas até o presen
te momento eu não recebi nenhum convite nem ne
nhuma determinação do Sr. Governador nesse senti
do. Poderei vir a ser ou não. É uma questão... Eu estou
achando de que há muita especulação em torno das
notícias dadas pelos jornais. Mas alguma coisa dá
para responder. O que não puder ser respondido, eu
acho de que essas perguntas poderiam ser oficial
mente encaminhadas para o Iterpa, para que o Iterpa,
em prazo mais curto possível, desse a resposta. Mas
com relação ao cadastro, essa é uma grande questão
e é uma questão mais, mais angustiante deste País.
O Lúcio Flávio fez menção de que nos Estados Uni
dos há um cadastro uniforme, há um cadastro único,
mas esse cadastro vem sendo trabalhado desde o inf
cio em que nos Estados Unidos, no processo de colo
nização dos Estados Unidos, a ação fundiária passou
a ser exercitada. Este País têm "n" cadastros... Ainda,
ainda esqueceu um aqui. Há um cadastro feito pela
Receita Federal, no momento em que, num ato de
sastroso deste País, passaram pra Receita Federal a
incumbência da cobrança do ITR. Ela mal cobra o
Imposto de Renda, imagine cobrar o ITR. Então, só
tem uma solução para o cadastro: é um cadastro úni
co, "georeferenciado" para o Brasil inteiro. E nós fize
mos várias tentativas neste respeito. Até há dois anos
atrás foi feito aqui em Belém um encontro nacional so
bre cadastro. E o que se esbarra? As enormes dificul
dades que se esbarra? Nenhum órgão desse abre o
seu cadastro; nenhum órgão quer perder uma peque
na parcela de poder com relação ao seu cadastro. E o
cadastro do Incra é, continu... foi, é e continua sendo
uma grande caixa-preta. Então, a única solução é um
cadastro geral para o, para o País, único e "georefe
renciado". Agora, é um trabalho que não se faz em um
ano, nem em dois. O único Estado neste País que tem
uma experiência cadastral mais séria é o Paraná, e há
mais de trinta anos que o Paraná, num convênio com
uma universidacfe da Alemanha, executa o seu ca
dastro territorial. Quantos processos o Iterpa já ajui
zou e quantos foram julgados, eu acho de que fazen
do essa pergunta oficialmente para'o órgão ele pode
dar a resposta precisa. De cabeça, eu não tenho, cer
to? Bom, quantos núcleos o Iterpa tem no interior do
Estado? Quais os Municípios? Quando eu assumi o
Iterpa - eu vou fazer um'relato muito semelhante ao
do Dr. Cazetta -, quando eu assumi o Iterpa, em
1995, 97, o Iterpa, que era o órgão de terras do Esta-
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do, não tinha veículo capaz de se locomover para
uma região aonde a estrada fosse dificultosa. Quer
dizer, não-tmhamos aparelhagem técnica à altura
para fazer trabalho de campo. Enfim, o órgão estava
completamente acéfalo e foi ao longo de quatro anos,
com recursos que o próprio Iterpa foi adquirindo, que
nós fomos aparelhando para que o órgão pudesse ter
uma atuação mais efetiva. Núcleos no interior, eu en
contrei dois: Castanhal e Bragança. Bragança já está
desatívádo; Castanhal ainda funciona precariamente.
E nós esbarramos na grande dificuldade de novas
contratações. Essa, esta política de contenção de
despesa com pessoal e a limitação constitucional em
perra com que o órgão possa fazer novas contrata
ções. E, quando nós assumimos, tinham 735 funcio
nários no Iterpa, dos quais nós exoneramos mais de
60%, porque não faziam absolutamente nada. Exis
tem ações de cancelamentos com relação ao Municí
pio de Portei e Breves? Existem. Quantos, eu não sei,
e em que fase•.. Eu acredito que a quase totalidade
deles esteja na fase declarada pelo Dr. Cazetta. O
juiz, perplexo, tenta saber que despacho ele dá,
quando o despacho é um só: é um "cite-se". Lem
bra-me a história do eminente jurista Rodrigo Otavio,
que, recém-formado, foi ser juiz numa Comarca do
Rio de Janeiro e não tem nenhuma experiência. E um
dia ele estava na janela quando viu uma pessoa de
paletó, junto com um oficial de justiça, vindo para a
casa dele, e ele escondeu-se porque tinha certeza
absoluta que era um advogado que ia fazer alguma
pergunta sobre algum processo daquela Vara que ele
dirigia. E ele ficou atrás da janela e ouviu quando o
oficial de justiça disse: "Eu não sei por que o doutor
Rodrigo ainda não deu o despacho mais simples, 'ci
te-se"'. E ele foi correndo lá dentro, após o "cite-se",
abriu a porta e disse para o advogado: "O seu proces
so já foi despachado". Isso ele conta nas suas, no seu
livro autobiográfico e que é um espelho, às vezes, da
imaturidade de um juiz novo numa Comarca. No que
diz respeito à grilagem de terras, que municípios, eu
acredito de que Portei e Breves, São Félix, Altamira,
Moju, Tailândia sejam os municípios aonde haja uma
maior incidência. Tailândia, quando eu administrei o
Iterpa, nós realizamos uma discriminatória numa área
de aproximadamente 200'a 300 mil hectares; Moju
tem uma discriminatória já sendo trabalhada; os ou
tros municípios, não. Mas Portei, com certeza absolu
ta, deve ter, senão dois, três ou quatro andares de su
perposição de documentação fraudulenta. Em que
fase encontra-se a ação interposta contra a Incenxil?
Eu acho que essa pergunta deveria ser dirigida ao Sr.
P..r:esidente_ do__TribunaLda.Justiça_do -Estado,__qus,

com certeza absoluta, está paralisada. Não tem, de
pois da sustação da liminar, que havia sido deferida
corajosamente pelo juiz de Altamira, eu acho de que
esta ação, do jeito que ela está e do jeito como ela
deve ser procedida, eu acho que eu vou morrer, e o
meu filho, que não cursou advocacia, cursaria, se for
maria, e esta ação, do jeito como a carruagem anda,
não vai chegar a um fim. Mas eu digo que eu gostaria
de que essas perguntas fossem remetidas para o
Instituto de Terras do Estado, que poderá responder
com maior precisão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O.k. Nós temos ainda seis Deputados querendo
falar. Todos eles me fizeram este sinal, que vão falar
bem pouquinho. Naturalmente, se somarmos o pou
quinho de cada um, vocês vejam otamanho que vai fi
car. Portanto, eu gostaria ql:le os Deputados pudes
sem ser precisos nas perguntas. A começar pelo De
putado Antonio Feijão, que teria três minutos para fa
lar nos termos regimentais ...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Eu vou
falar só dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - ... e vai falar um minuto e meio, porque já usou
da palavra na interpelação que fez fora do tempo.
Com a palavra o Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, eu não vou fazer pergunta; eu vou só fa
zer uma apologia à defesa da boa-fé, da ética e da
probidade do Dr. Ronaldo Barata e do Dr. Paraguassú
Éleres. Quando éu fiz as colocações do encontro, eu
as fiz para chegar exatamente neste momento, para
fechar dizendo o seguinte: dois homens de estirpe
dos dois decanos desta política fundiária e desta luta
fundiária pelo Amapá, são homens... do Pará, são ho
mens de boa-fé. Foram procurados por um Senador
do Amapá, Senador Henrique Almeida, homem de
boa-fé. E a boa-fé não parte do processo; a boa-fé,
ela parte do cidadão. Tanto é que, depois do encontro,
eles oficializaram um processo. E, no processo, em
todas as duas cartas, tanto do Dr. Ronaldo Barata,
quanto na carta do Paraguassú Éleres, eles são muito
éticos em colocar o que eles colocaram aqui, ao longo
dos seus debates, o Dr. Paraguassú lá. E eu pincei e
vou encerrar com isso, com dois trechos da carta que
o Dr. Ronaldo fez para... a carta que foi apresentada
ao Dr. Ronaldo, da seguinte forma - o Paraguassú en
caminhando para o Dr. Ronaldo: "O caso impõe uma
reflexão por parte do Iterpa e, mesmo por parte do
Estado, no que se refere à seriedade do seu sistema
cartorial._cujas._mazelas __são_ode .todos-conhe.cidas,
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mas sem que providências tenham sido tomadas há
mais de trinta anos, o que leva a que muitos empreen
dedores dêem crédito a simples certidão de registro
de imóveis sem se preocupar com eventual fraude,
consoante o princípio da fé pública dos cartórios". E
encerra com um parágrafo e eu encerro também a mi
nha participação: "Por outro aspecto, impõe-se a nós,
do Governo, uma análise sobre as amplas possibili
dades de empreendimento no âmbito da proteção
ambiental de que não há uma só experiência no terri
tório do Pará, nos quais o Estado participe e aufira
qualquer rentabilidade. Afinal, que Estado é o nosso
que refuta aqueles que, reconhecendo falhas nas
transações que fazem, comparecem diante de nós na
tentativa de corrigi-Ias e, ainda assim, nós os repeti
mos?". Então, veja bem, todo o momento, eu fui pe
remptório em dizer que sou contra o processo de ar
regimentação de latifúndios por quaisquer meios.
Mas o que eu tentei pregar aqui é que nós temos que
ter muito cuidado com uma peça que o cidadão cons
trói e uma palavra destrói, que é a pessoa, que é a
honra, que é a família. Portanto, a maior retribuição
de que a CR Almeida usou de boa-fé foi o trato e a for
ma correta e de boa-fé que o Iterpa e os seus senho
res, com bastante experiência e com a sua vida deca
na dedicada ao Estado, apresentaram nesses docu
mentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Renildo Leal.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Para o...
Primeiro eu quero agradecer ao Dr. Ronaldo Barata e
também a jovialidade do nosso Procurador Cazetta.
Dr. Barata, o senhor colocou que houve um encontro
lá, em Altamira, casual. O senhor confirma isso para
nós e o nome do parlamentar? Parece que o Feijão
respondeu. Foi no hotel, o senhor foi por uma questão
de cortesia, por uma questão até de uma visão - até
parabenizo -, de ver uma pessoa que quer fazer um
investimento no Estado, mas o senhor disse também
que foi atendendo a um convite, a um apelo de um
parlamentar. Se o senhor puder nos dizer o nome. E
Henrique Almeida - aqui ele não colocou, quem colo
cou foi o Feijão - e pro nosso procurador, depois,
além, o Josué já falou, encaminhar para nós a cópia
desse processo do São Félix e o nome do juiz, para

:-,que nós possamos, dentro do tempo regimental, sa
I ber por que que em dois anos não houve... até porque
que nós achamos que o problema está no Judiciário.
E muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Ronaldo.

o SR. RONALDO BARATA - Bom, eu gostaria
de dizer que o encontro foi casual até pelo motivo. Eu,
entre 1985 e 1989, eu fui superintendente regional do
Incra e Presidente do extinto, felizmente, famigerado
Getat. E laços de amizade me levam sempre a que eu
visite municípios aonde o Incra tenha as suas bases
físicas, fazer uma visita. E na época, afora isso, eu vi
sitava na qualidade também de Presidente do Institu
to de Terras do Estado. Eu sempre ia saber o que era
que tava acontecendo, que ações estavam sendo fei
tas, principalmente numa região a que eu, pessoal
mente, tenho um carinho todo especial, que é a Tran
samazônica. O Deputado Geraldo sabe disso, porque
nós nos conhecemos naquela época, brigando pelo
desenvolvimento da Transamazônica. E adentrei no
gabinete do Dr. Hélio, se não me falha a memória, e lá
estava esta senhora vendo mapas pra tentar localizar
áreas de terra. O papo fluiu, e acabou tendo uma ou
tra reunião aqui em Belém, quando ela já viria ver áre
as de jurisdição do Estado. Com relação ao parlamen
tar que me telefonou, honestamente, apesar de eu
considerar que eu tenho uma boa memória, mas a
idade já não está mais me ajudando muito nessa me
mória. Eu não gravei o nome, a única coisa que eu sa
bia é que era irmão do empresário. Se é irmão, ou é
parente, é irmão...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - É o
Henrique Almeida.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - É ir
mão, Senador Henrique do Rego Almeida, entendeu?
Senador da República.

O SR. RONALDO BARATA - E quero dizer que
quando nós procuramos o Dr. Cecília e fomos ao en
contro dele, efetivamente, a conversa do Dr. Cecília
era em torno de fazer um grande empreendimento de
natureza ecológica e ambiental para o Pará, certo?
Então, quando nós mandamos uma correspondên
cia... E eu quero deixar aqui bastante claro: essa cor
respondência foi feita pelo Dr. Paraguassú, e não que
ro crucificar ninguém, à minha revelia. Eu desconhe
cia, só recebi cópia quando a correspondência já ha
via sido dada. Entretanto, eu sempre administrei de
forma muito democrática}.Fui diretor, a carta não me
pareceu em nenhum momento tendenciosa e nós en
caminhamos ao Dr. Cecília. O Dr. Pa~aguassú enca
minhou ao Dr. Cecília orientações no sentido até de,
na hipótese de ter um projeto efetivo, concreto"esse
projeto apresentado ao Estado, nada impedia de que
o Estado analisasse o processo e até, por cessão de
uso ou outra forma, fizesse com que esse projeto fos
se (ininteligíven, até mesmo cedendo terras do patri-
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mônio público, desde que esse projeto fosse benéfico
para a Estado e para a coletividade paraense. Então,
até aquele presente momento eu admito e afirmo
aqui: a minha leitura era que o Dr. Cecmo, até o pre
sente momento, estava efetivamente como querendo
trazer uma proposta e demonstrando absoluta
boa-fé. A partir do momento em que, alertado pe
remptoriamente de que ele estava e iria comprar gato
por lebre, e a insistência de efetuar a transação, mes
mo contra orientação dada pelo 6rgão de terra do
Estado, aí, desculpe-me, mas a boa-fé cai por terra.
Se eu sei que eu vou praticar um ato ilícito e sou avi
sado antecipadamente, se eu o pratico, eu estou fa
zendo de forma consciente e demonstrando extrema
má-fé, certo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Deputado Airton Cascavel.
(Pausa.) Ausente. Com a palavra o Deputado Babá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Dr. Ronaldo, era s6
para dizer que, o senhor não é o Presidente do Iterpa,
mas eu assisti a uma palestra do Raul Jungmann,
agora, na semana passada, e inclusive faz parte des
se livro branca aqui, da grilagem. Então, ele mostrava
os 93 milhões que teriam sido cancelados, cadastros
cancelados, 93 milhões de hectares, dos quais 20 mi
lhões no Estado do Pará, né, e 22 milhões no Mato
Grosso, que são os campeões, Amazonas, 13 mi
lhões. Mas no total eram 93 milhões de hectares, que
é terra pra fazer reforma agrária pra dar de... A per
gunta que eu faço a V. Ex! é a seguinte: essa decisão
e essa checagem de todo esse trabalha foi feito ape
nas pelo Incra ou foi feito conjuntamente com o Iter
pa? Porque o Raul Jungmann parece que colocou
que a política do Incra e do Governo é fazer um ca
dastro nacional, um cadastra que cruze todas os ca
dastros de cartórios e por aí afora, de órgãos, dos ór
gãos. Então, é a pergunta que depois eu gostaria que
respondesse é se realmente o Iterpa está conjunta
mente com o Incra nesse processo, com relação a es
sas terras. A outra, é com relação ao Dr. Cazetta, pra
ser preciso. Depois só queria que desse o nome do
juiz, porque eu estou fazendo o requerimento, pedin
do a presença do juiz na CPI para... cite-se o juiz para
ele vir aqui e dizer por que não o "cite-se". A outra é a
seguinte... Como V. Ex! colocou en passant que par
ticipou da ação em Brasília, certo, e como amanhã vai
vir o Presidente do IBAMA, do ex-Presidente do
IBAMA aqui, o.ex-Presidente, que é uma coisa que
está chocando toda a comunidade, a situação toda
que está colocada, apesar de algumas pessoas que
oão_üearam_ehoeadaa_que sabiam de...alguma.eoisa;

mas a pergunta, na verdade, é a seguinte: o que des
se estudo todo, porque envolve a Eidai, que é uma
empresa dessas asiáticas, eu gostaria que você.ç1~s~

se pelo menos, sei que têm coisas que não vão poder
.- -ser-colocadas-ãqui, acho que tem algum processo ro

lando; mas eu pediria que V. Ex! desse esclarecimen
tos a essa CPI, pra poder amanhã nós sabermos o
que que nós vamos enfrentar aqui minimamente. Por
mais que não sejam todos os detalhes, mas eu gosta
ria de saber o geral desse processo todo, o panorama
dessa situação toda. Aí o nome do juiz, também, de
São Félix do Xingu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Ronaldo...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Só para ressaltar
que eu fiz, dei entrada num requerimento, pedindo
que essa CPI peça à Sudam as informações, pesa
das, mas é dos últimos 15 anos, do Finam, dos proje
tos e, por conseguinte, dos terrenos que foram colo
cados em jogo. Dá uma nova CPI, mas eu acho que
essa CPI aqui tem que ter contato com isso, porque
envolve muita terra em joga e muita grilagem de terra,
que coincidentemente aqui os Estados onde estão
mais campeão dessa história toda, coincidentemen
te, são áreas de atuação da Sudam.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, então, V. Exª encaminha o requerimento à
Mesa depois. Com a palavra o Dr. Ronaldo.

O SR. RONALDO BARATA - Deputado Babá,
eu deixei o Iterpa no ano passado. Eu estou há um
ano fora da Presidência do Iterpa e eu não conheço o
famoso livro branco da grilagem. Mas devo presumir
que esse cancelamento desses 20 milhões de hecta
res tenha ocorrido dentro do cadastro fundiário do
Incra, terras de jurisdição do Governo Federal, cadas
tradas no Incra, ou até mesmo áreas não do Governo
Federal, mas que, pela lei, todo mundo que ocupa
uma terra, seja a que título for, propriedade, posse,
seja lá o que for, faz o seu cadastro no Inera. Mas é
um cadastro meramente declaratório; é um cadastro
que, no meu entendimento, não tem valor nenhum. Eu
posso declarar a quantidade de terra que eu achar
que eu devo declarar. Uns declaram menos do que
tem, outros declaram mais do que tem e pegam a de
claração cadastral, e essa declaração cadastràl ilude
as de boa-fé, dizendo que aquele documento é um
documento comprobatório de propriedade. Então,
muita grilagem foi feita em cima de declarações frau
dulentas para o cadastro do Incra, que deveria, mes
mo sendo' declaratório, fazer periodicamente ações
no...campo, pra_'ierificar..se._as_.deelarações ,eram_ver.-
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dadeiras ou falsas. Então, se houve simplesmente o. --
cancelamento no cadastro do-tncra, livra, tfra do mer
-cado deélarações futuras, que deixam de ser dada e
podem iludir alguém na sua boa-fé. Mas não basta fa
zer o cancelamento no cadastro do Incra. O cancela
mento tem que ser feito do registro da propriedade, se
aquela terra cadastrada deu origem a algum registro
de propriedade. Certo? Eu não tenho conhecimento,
até porque não estou no Iterpa, se houve um trabalho
conjunto.

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Com relação ao
nome do juiz, eu posso passá:lo amanhã. Eu não gos
taria de dizer neste momento, porque São Félix é uma
Comarca em que há uma rotatividade muito grande
de juízes, então eu posso cometer a injustiça de dizer
que é um juiz e não ser mais ele. Mas amanhã eu te
nho condições de lhes informar, com facilidade, se é
até que tem juiz lá. Esse é um outro ponto, porque há
diversas Comarcas em que os juízes cumulam com
outras Comarcas. Então eu preferia checar a informa
ção antes de repassar. Com relação à prisão do Paulo
Castelo Branco, eu posso fazer uma panorâmica do
que antecedeu essa prisão. De fato, desde o momen
to em que nós soubemos dessa negociação toda, foi,
se não uma surpresa, porque em verdade muitas ve
zes se falou que ele estaria envolvido nisso ou naqui
lo, mas nunca se chegou com algo mais do que sim
plesmente falar. E nós sabemos que é aquela história
do fiscal corrupto. Ele pode ser a mulher de César, ho
nesta, mas vai ser sempre um fiscal corrupto, porque,
enfim, há toda uma gama de informações que circu
lam pelo contato. Mas o que de concreto nós temos é
que na segunda-feira, à noite, nós fomos procurados,
tanto eu quanto o Felício, por representantes da...
dessa madeireira, que é uma madeireira tida como a
maior da região, uma madeireira que já há 27 anos
atua na Amazônia, e nos informando de que tinham fi
tas gravadas de contatos feitos entre representantes
da empresa e o Sr. Paulo Castelo Branco e um inter
mediário. A história que nos foi repassada pelos re
presentantes da Eidai foi a de que um dos gerentes
da Eidai, é o Sr. Satto, foi procurado por um membro
da comunidade japonesa aqui na Capital, Sr. Tanaka,
Akihiro Tanaka, que é membro do... inclusive da Câ
mara Brasil-Japão, ou coisa... Não sei se o nome é
exatamente esse, mas é um nome... é um engenheiro
de nome na cidade, dizendo que o Sr. Paulo Castelo
Branco teria dito que ele poderia resolver a situação
da empresa. Como o Sr. Tanaka não tinha conheci
mento técnico da questão de Ibama, vamos chamar
assim, como é que é plano de manejo, como é que

--não-é;-"parará;" parará", o Sr. Satto falou: "Olha, não
dá pra negociar nada, porque o senhor não sabe me
dizer o que que ele vai fazer! Eu preciso conversar
com ele". Isso gerou uma reunião no apartamento do
Sr. Sa... do Sr. Tanaka, que nós temos a fita. O Sr.
Satto foi com um gravador colocado na cintura, um
gravador com... realmente uma qualidade muito boa.
Eu tive condições de ouvir essa fita e posso afiançar,
do que... dos diversos contatos que tive com o Paulo
Castelo Branco nesse período, que foi Superinten
dente do Ibama aqui, que não... eu não tenho dúvida
em dizer que aquela fita é verdadeira. O estilo de fa
lar, o estilo de... de conversar, porque é uma conver
sa que deve demorar, demora mais ou menos em tor
no de vinte a trinta minutos... Há fatos que só ele sa
bia, aquele bate-papo prévio, antes de qualquer coi
sa, então não tenho dúvida da autenticidade dessa
fita. Num determinado momento, ele, da conversa,
ele pede: "Não, podemos ir pra aquela mesa ali, por
que aí fica mais fácil de mostrar". E ele saca, pelo que
se ouve - a fita é de áudio, né? -, um calhamaço de
multas que a Eidai já sofreu. A Eidai sofreu 98 autua
ções nos últimos anos. Boa parte dessas multas, é
bom dizer, canceladas judicialmente, por questões
formais, né? Até o advento da lei, da regulamentação
da Lei nº 9.605, as multas aplicadas pelo Ibama eram
tidas pelo... pelo Judiciário como nulas, porque não ti
nham base legal. Mas restam, dessas 98, qualquer
coisa como vinte e poucas multas ainda em discus
são. Há uma regulamentação interna do Ibama que
possibilita ao Ibama, após a terceira multa, após a se
gunda reincidência, o cancelamento do registro da
empresa. Isto nunca foi feito em relação à Eidai. E
uma das coisas que ele discute é exatamente isso.
Ele diz, textualmente, que teria condições de, conver
sando com o Ministro... E aqui eu tomo um cuidado
muito freqüente nisso. Há muitas remissões na fita ao
ministro, ao papel do ministro, à atuação no gabinete
do ministro, do chefe de gabinete do ministro. Nós
não temos nenhum elemento, nenhum indício que
nos possa dar a afirmação de que o ministro esteja
envolvido nessa questão. Ele fala, usa o nome, usa o
nome do Ministro, do chefe de gabinete e de um ter
ceiro, de um funcionário aqui do Pará, nós vamos ter
dez dias pra investigar... Dificilmente teremos ele
mentos maiores pra avançar nesse... nesse campo.
Mas ele disse diversas ve~es que poderia convencer
o ministro a não cancefár o registro da empresa e
apenas advertir a empresa. Conforme a conversa vai
adiantando, ele diz: ué, não posso prometer, mas eu
acho que, se eu conversar com o ministro, nem ad
vertência a empresa leva". Porque ele sustenta ,que a
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intervenção vai ter que ter um Cristo e que esse Cristo
seria escolhido entre Eidai e uma outra empresa cha
mada GD Carajás e que ele poderia influenciar pra
que não fosse a Eidai. Então esse é um dos pontos do
que ele oferece à empresa, que é essa intermediação
pra que a empresa não seja... não tenha seu registro
cassado. O outro ponto é um levantamento que é
contestado pela empresa com relação a um estoque
de madeira utilizado pela empresa que não teria ori
gem, não estaria acompanhado de ATPF. Esse é um
levantamento que, segundo o Paulo Castelo Branco
sempre disse, a Eidai teria coisa... qualquer coisa
como 22 mil metros cúbicos de madeira sem origem
legal. Ele propõe, especificamente: "Olha, esse proje
to... isso aqui é mais complicado. Eu vou mandar
esse processo todo da Eidai, toda a pasta, para Brasí
lia, fica no... no chefe de gabinete segurando... Nesse
período, uns quatro ou cinco meses, o funcionário 
ele cita aí o nome de Régis, não sabemos se está en
volvido ou não -, vai, analisando as outras pastas de
plano de manejo, plano de manejo, identificar restos
que ele possa retirar desse plano de manejo e enxer
tar no plano de manejo... na documentação da Eidai,
para que essa... esse passivo a descoberto desapa
reça. A fita termina, depois de tantos minutos, a con
versa termina no apartamento, com o representante
da Eidai: "Mas isso aí é de graça?" Porque ele fala:
"Não, eu coloco você de frénte com o Ministro", e uma
série de coisas. "É de graça?" Ele vira: "Não, não.
Esse assunto o Sr. Tanaka tem toda a autonomia pra
tratar". E vai embora. As outras gravações já são de
conversas do Sr. Satto com o Sr. Tanaka, no escritó
rio do Sr. Tanaka. São dois ou três encontros sucessi
vos, em que se discute preço - há um preço inicial
mente fixado de 2 milhões -, em que o Sr. Tanaka
afirma, textualmente: "Não, tá caro assim porque me
tade fica lá em Brasília com o ministro e a outra meta
de tem que ficar e dividir..." Enfim, insisto, essas... fico
até constrangido de repetir essas questões, porque
parece que nós estamos imputando ao ministro algu
ma coisa. Eu não tô imputando nada. Não tenho ele
mento... qualquer coisa pra... pra imputar. Eu só tô re
petindo o que ele diz nas fitas. As fitas estão sendo-di
vulgadas aos poucos. Então nessa conversa se fixa o
valor, o representante da Eid~i fala: "É muito dinheiro,
a gente não tem .isso, preci$a... demanda tempo pra
ver se fazer isso pu não". T~va nesse passo quando
nós fomos procurados, na ségunda-feira à noite, e fi
zemos uma reunião na terça pela manhã, com a pre
sençaçe um delegado da Polícia Federal, e expuse
mos b,astante claramente à empresa o seguinte: do
pDnto,de_vistameramentajurldico..-o_crime_já estava

consumado, porque é um crime de aspecto formal,
que se consuma apenas pelo... pelo solicitar, pelo pe
dir. Não era necessário que ele recebesse o dinheiro.
Mas que, de outro lado, sem dúvida alguma, teria
uma força probatória muito maior se houvesse um fla
grante. Então, que, se eles tivessem a intenção de le·
var esse assunto adiante, nós acompanharíamos 
não... insisto, não colocamos qualquer tipo de... de
isca pra atrair o Sr. Paulo Castelo Branco -, nós
acompanharíamos o que estava já em andamento. E
na terça-feira, efetivamente, à noite, houve uma nova
reunião entre o Sr. Satto e o Sr. Tanaka, em que se
acertou pra quarta-feira o pagamento parcelado. Aí
eu já não tenho exatamente esses detalhes, mas teria
reduzido o preço pra um milhão e meio, com três pa
gamentos de quinhentos. E o primeiro pagamento de
quil')hentos, que nos surpreendeu bastante na...
quando recebemos a informação, seria feito em Bra
sília. Então, nós nunca pensamos que esse dinheiro
fosse a Brasília e, menos ainda, que o Sr. Paulo Cas
telo Branco fosse pessoalmente receber essa quan
tia. Já que estava tudo certo, tava acontecendo,
com... conjunto com a Polícia Federal, acertamos a
ida do Delegado Hélio Khristian no mesmo vôo que os
representantes da Eidai - eles saíram daqui na quar
ta-feira, às 16h. Foi o delegado, com mais dois agen
tes. No aeroporto, já estava montada a estrutura, com
a Polícia Federal do local, pra que as câmeras do Ae
roporto de Brasília, que são direcionáveis, acompa
nhassem todo o trajeto dos dois representantes da...
do... do intermediário, Sr. Tanaka, e do representante
da Eidai - essa fita tá disponível-, desde o momento
em que eles saem daquele portão - os senhores co
nhecem aquele passo de desembarque -, vai acom
panhando, eles descem, encontram o Paulo Castelo
Branco na... no final da escada rolante do andar de
cima, vão caminhando os três até o carro que os está
esperando. Nesse momento a Polícia faz a prisão e
encerra o assunto. Há muitas coisas por esclarecer.
a Paulo Castelo Branco nega tudo, não prestou de
clarações em... Falou que vai falar só em juízo, disse
que isso é uma armação. De nossa parte, nós não ar
mamos nada, nós acompanhamos o fato que já esta
va desenrolando, também muito surpresos com toda
essa situação. Há um aspecto muito delicado, que é a
participação de dois assessores parlamenta'res de
um Senador paraense - que não foram presos, ape
sar do que saiu divulgado -, do Senador Ademir
Andrade. São dois assessores. Um que emprestou o
carro pra que o Sr. Paulo Castelo Branco, que estava
no Senado... emprestou o carro pra que ele pudesse
jLao,aeroporto, _9,0 outr.a.,qua..dirigiao_carra-,oraque
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ele fosse ao aeroporto, tá? Os depoimentos desses
dois não indicam qualquer participação.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
~r~) - Esses são assessores do Senador.

a SR. UBIRATAN CAZETTA - Do Senador.
Assessores parlamentares do Senador Ademir
Andrade. Um eu me lembro o sobrenome, que é Cru
sius, e o outro eu me lembro o primeiro nome, que é
Alfredo. Mas tem... Quando foi colhido o depoimento,
lá em Brasília ainda, eles afirmam isso: "Olha, o Alfre
do emprestou o carro para que o Crusius levasse o
Paulo Castelo Branco até o aeroporto, que ia receber
algumas pessoas. Na hora que o Paulo encontrou,
ele... A maleta estava com quinhentos mil reais. Ele
nunca chegou a pegar a maleta, mas ele foi acompa
nhando as pessoas e... Não tem, na minha cabeça,
não tem motivo pra que ele estaria esperando essas
pessoas lá se não... já não tivesse tudo acertado,
como estava de fato acertado e as gravações de
monstraram. Foi preso, foi trazido pra cá, agora nós
vamos entrar numa parte mais delicada, né, que é de
investigação. Serão dez dias pra investigar, e nós va
mos denunciar. Hoje mesmo nós já pedimos... nos
manifestamos no flagrante. Uma questão aí de... Hou
ve uma demora muito grande nesse flagrante, nós es
tamos até preocupados se vai haver ou não o relaxa
mento dessa prisão. O advogado dele é o Dr. Américo
Leal, um advogado competente, conhecido nas ques
tões criminais aqui no Estado. Já entrou com habeas
'corpus, nós já pedimos a prisão preventiva, então es
tamos nesse momento nesse pé. Gosto de frisar mui
to claramente dois aspectos: primeiro, o de que as de
núncias feitas pelo Sr. Paulo Castelo Branco eram sé
rias, ou pelo menos aquelas que nós investigamos e
conseguimos avançar traduziam realidades, traduzi
am verdades. Então... Eu nãó sei se ele cometeu al
gum outro tipo de i1eg?lidade além desta, deste caso
da Eidai, mas eu posso afirmar que aquelas denúnci
as que nos che ram, oficialmente, ao Ministério Pu
-blico, as qua' investigamos mais detalhadamente 
algumas ai aa estão em investigação -, eram verda
deiras. Então, as qenúncias qué ele veiculou não...
não me parecem que tenham perdido qualidade ape
nas pelo fato de el,~r sido preso. Esse é um fato que

" eu gosto de sep r. E, especificamente em relação à
Eidai, desde rimeiro contato da empresa conosco:
nós qeix os bastante claro duas coisas: que era a
respdnsabilidade por ir adiante ou não nesse assunto

)~

era da Eidai, nós apenas acompanharíamos, pra...
porque de fato pra nós o flagrante teria uma força mai
or na persecução penal, mas que isso não represen-

taria pra empresa qualquer tipo de tratamento privile
giado. Tanto na questão das multas quanto na ques
tão do passivo a descoberto, de qual,quer outra ques
tão que surja com a Eidai, ela vai ser investigada e, se
tiver algo feito de errado, vai ser processada e vai re
ceber o tratamento que todos receb~m do Ministério
Público. Não vai haver tratamento especial algum à
empresa. Esses fatos são importantes que nós frise
mos, pra que não... não se veicule - isso me passou
muito claro hoje no... pra quem assistiu o Bom Dia
Pará, o jornal logo cedo -, uma idéia de que houve
uma preparação do Ministério Público; Não houve
preparação nenhuma. Não temos... Por regra, não fa
zemos isso, não nos intrometemos nisso. Agora, se
nos chega a informação de um crime, nós atuamos da
melhor forma que a persecução penal possa render.
Isso é o fato. O outro fato é de que também não... se o
que motivou a empresa a denunciar isso foi vingança,
não nos cabe apurar. A empresa nos trouxe um fato,
nós apuramos rapidamente o que era, e tinha gran
des elementos, elementos muito fortes, na nossa
convicção, que nos levaram a acompanhar isso. Na
própria noite de quarta-feira, tão logo houve a prisão,
eu comuniquei o fato ao Dr. Geraldo Brindeiro. Con
versei com ele até... Logo que cheguei ao plenário
hoje, nós estávamos ainda conversando. Ele disse
que o Ministro ligou pra ele diversas vezes, dizendo
que isso é um absurdo, que ele vai processar crimi
nalmente e por danos morais o Sr. Paulo Castelo
Branco por ter utilizado o nome dele... Enfim, a situa
ção ainda merece alguns esclarecimentos. Soube, e
aí não sei se confirmado ou não, que o Senador Ade
mir Andrade teria feito uma... um pronunciamento cri
ticando a atuação da Polícia Federa', porque teria
prendido seus assessores. Nós não prendemos as
sessores parlamentares de ninguém. Colhemos os
depoimentos porque precisávamos saber a que título
eles estavam lá.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Um esclarecimento, Dr. Ubiratan. Os assesso
res do Senador Ademir Andrade, eles levavam os em
presários? Eles teriam levado os empresários, é
isso?

a SR. UBIRATAN CAZETTA - Não. Não che
gou a haver isso, porque eles foram presos ainda an
tes de entrar no carro. ,A fita mostra bem que o Paulo
Castelo Branco, o Tanaka e o Satto iam entrar no car
ro quando a Polícia prendeu. O que eles fizeram foi:
uma emprestou o carro, um Fiat Palio, para que o ou
tro transportasse o Sr. Paulo Castelo Branco até o ae-
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roporto. É isso O que nós temos de concreto. Não tem
nenhum outro...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - A princípio, eles estavam a serviço do Paulo
Castelo Branco. É isso o que o senhor quer dizer?

O SR. UBI~ATAN CAZETTA - Não, eles teriam
feito... eles teriam dado carona. Na realidade, o que fi
cou nos depoimentos - isso vai ser investigado, obvi
amente -, mas o que ficou nos depoimentos é o se
guinte: o Paulo Castelo Branco estava no Senado e
falou: "Eu preciso ir ao aeroporto. Não tem ninguém
do Ministério do Meio Ambiente que me arranje um
carro pra eu ir ao aeroporto, que eu preciso encontrar
determinadas pessoas". Pediu carona, um emprestou
o carro, o outro levou. É isso o que tem hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Castro)
- Não há nada que... que caracterize envolvimento.

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Não, não.
O SR. DEPUTADO BABÁ - Eu também... Nin

guém pode afirma, nada, né, mas eu acho que, com
relação à questão dos assessores do Ademir e com
relação a essa situação, pode muito bem ter aconteci
do essa situação de carona mesmo, porque o Paulo
Castelo Branco, ele circulava dentro do Congresso, ti
nha... né?... quando ele ia a Brasília pra... Então, essa
situação eu acho que tem que ficar bastante claro,
porque, não apenas por causa do Senador Ademir
Andrade, mas eu acho por causa dos assessores
dele, que não... Eu não... não os conheço, mas tenho
que...

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Só um dado, que
eu acho que é... que é bastante interessante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Uma carona... uma carona no mínimo infeliz,
né?

O SR. DEPUTADO BABÁ - É, eu acho que fo
ram bastante infeliz, porque essa situação às vezes é

'?comum, ne.
(Intervenção inaudível.)

..' O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, não. Eu não
creio não. Essa situação não é por causa do Ademir é
da Esquerda ou qualquer coisa assim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O senhor encerrou? "

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Não, encerrei. É
só... Esse é a panorâmica. Tem detalhes aí operacio
nais, que não interessam. ;i.,

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não. Eu vou pedir inclusive ao pessoal da
Taquigrafia.e...da gravaçãa..quaeu_gastaria de.ter esse

texto, essa parte do depoimento do procurador trans
crito, amanhã, até meio-dia, na Presidência, tá, em
razão de que vamos ouvir o Sr. Castelo Branco - está
previsto pra amanhã -, e é importante que tenhamos
esse nível de informação. Então gostaria de ter trans
crito esse... até esse pedaço apenas do trecho.

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Sr. Deputado, se
for do interesse da Comissão, eu posso interceder
junto à Polícia pra que a própria fita seja duplicada,
pra que os senhores próprios possam ouvir e formar
convicção em relação a esse fato específico. Aí eu te
ria que fazer contato com...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - É, eu acho que isso seria bastante importante
pra Comissão, e a Comissão então... Essa fita tá em
poder de toda a Polícia Federal.

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Não, tá em poder
da Polícia Federal com o Dr. Hélio Khristian e Geraldo
Araújo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Nós vamos deliberar esse assunto na Comissão
e depois requerer da Polícia Federal as fitas gravadas.
Bom, eu, encerrando esse assunto, Deputado Nilson
Mourão. Foi como o Deputado pediu.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Presi
dente, em respeito aqui aos meus colegas todos, que
já estão exauridos, todos nós, eu vou fazer apenas
uma única pergunta, né, e o Dr. Ubiratan poderia res
ponder por escrito. Eu teria interesse em saber, Dr.
Ubiratan, quais as outras ações que o Ministério PÚ
blico está movendo contra empresas estrangeiras
que estão adquirindo terras na região amazônica.
particularmente o Ministério Público do Pará, seme
lhantemente a esta ação que o senhor acabou de nos
demonstrar, que envolve empresas estrangeiras, tá, e
grandes empresas, grandes empresas brasileiras que
o Ministério Público está acionando. No mais, Presi
dente, eu quero cumprimentar a exposição do Depu
tado Barata, pela grande contribuição, na sua expe
riência e a contribuição que tem dado aqui a esta Co
missão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Ubiratan.

O SR. UBIRATAN CAZETTA - Eu conf~sso que
eu precisaria fazer um levantamento pra não esque
cer as ações propostas pelos colegas. Com relação a
nossas soluções buscam reinventar a roda. O Dr. Ba
rata colocou bem claro isso. De fato, é um instrumento
importante, esse recadastramento. É, sem dúvida al
guma, há necessidade de um cadastro, isso tá paten
ta_O.problema.J3-que•._prjmeiro,. a. medida,_como_ ela
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veicula uma prepotência muito grande, a forma como mais latente hoje na região de Marabá e Santarém do
ela é veiculada, prazos curtos e tudo o mais, ela en- que propriamente na região da Circunscrição Judiciá-
frenta uma resistência muito grande no Judiciário, ria de Belém. Mas eu me comprometo a fornecer isso
sem discutir até a questão de constitucionalidade ou por escrito.
não. Só pelo fato de você falar. "Olha, daqui a trinta O SR. PRESIDENTE (Depl::ltado ~uciªno Cas~

dias todo mundo que tem área maior do que dez míl ---tro) .:... Deputadõ Sérgio Barros airlda quer algum
hectares tem que ter trazido documento tal, tal, tal e questionamento. ?
qual. Se não trouxer, eu simplesmente considero que O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Eu me
não existe". É isso que, no final das contas, a portaria dou por satisfeito.
fala. Muitos proprietários dessas áreas vão virar pro (Intervenção inaudível.)
INCRA e falar. "Então, considera que não existe, que O SR. PRESIDENTE'(Deputado Luciano Cas-
eu não tO nem aí pra você". P~rque é aquil,o q~e o Dr.--- --- --tro) -Certamente... nao, mais não. É somente prã efe--
Ronaldo Barata falou; o máximo que vai deixar de tuar os agradecimentos. Muito obrigado. Pode falar,
existir é um documento do Incra. Se ele não precisa~ Deputado. '
dos documentos do Incra, se ele nunca usou, ele vai O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Com
continuar n~o usando. Isso não vai ter reflex? ne- relação ao Ministério Público, com relação ao proces-
nhum., E é ISSO ~ue, às v~zes, nos assust~. E que so da ação judicial nulatória que é lá de São Félix, eu
esse ~po de m~dlda é vendido como a ~oluçao para a acredito que deva existir outras ações judiciais que fo-
q~estao da grilagem, tanto ~uanto o livro ~ranco da ram impetradas pelo Incra, que poderiam também ser
grilagem. É um documento Importante, o livro bran- relacionadas e encaminhadas à Comissão. Acharia
co? É um docum~nto. imp.orta~te: porque el? p~rmite importante. E eu gostaria de ver co~ o Dr. Ubiratan
pelo menos um primeiro diagnostico, uma primeira ra- qual a tua visão, pensamento, dentro da portaria, do
diografia da coisa. Agora, ele não traz um dado objeti- instrumento que foi publicado recentemente, a Porta-
vo. O livro branco da grilagem não traz um dado obje- ria nll 558 colocando do recadastramento de todas as
tivo que se permita apurar qual é o título, quem é o gri- propried~des acima de dez mil hectares, enfim, aque-
leiro, quais as condições... quais as providências que las que não o fizessem teriam os seus direitos cance-
foram tomadas para que ele... é... que esse título ve- lados. Como que fica o poder, a condição da "domini-
nha a ser anulado? Porque no nosso regime de direito dade" desses imóveis, tendo em vista que temos a...
civil, enquanto essa matrícula não deixar de existir, acho que a Lei nº 6.769 que, até certo ponto, o próprio
não vier uma decisão judicial anulando essa matrícu- Incra havia determinado como inconstitucional. Mas
la, esse registro, o imóvel existe, o proprietário tem di- existe também, na falação do Dr. Mendonça, de que o
reito, enfim, há uma série de conseqüências jurídicas próprio Supremo e o Ministro do Supremo, ele faz um
muito graves que não deixam de existir simplesmente relato completo considerando da sua validade, ou
porque o Ministro da Reforma Agrária determinou ao seja, pode estar sendo aplicado. E ao Dr. Barata, gos-
Incra que se exclua aquele imóvel do cadastro do taria de ver com ele qual foi os limites ao longo da atu-
Incra. Então, é importante a medida? É, porque ela ação do Iterpa, com relação aos reconhecimentos
t'nde a melhorar o cadastro do Incra, tende a pelo nas ações discriminatórias ou não, mesmo dentro do
menos gerar um instrumenteo de pesquisa para se processo de regularização fundiári~, quais foram os
verifiéãr: "Olha, tal área não foi recadastrada. Vamos limites da expedição de títulos ou 'mesmo dos reco-
ver se o título é bom ou não é". O problema é que nhecimentos ao longo desse período.
esse segundo passo nunca é dado. Simplesmente se O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
cancela o cadastro e nunca mais vou discutir esse as- tro) - Dr. Ubiratan.
sunto. Então, essa prepotência nas decisões.... nas O SR. UBIRATAN CAZETTA - Com relação a
tomadas de medidas salvadoras que reinventam a essa portaria a que o senhor se referiu, eu acho que
r.oda, elas normalmente só servem de marketing, um dos nossos grandes problemas é que, às vezes, a
não trazem nenhuma realiade na prática. E empresas esse tipo de comportamento, falar... tal lei é inconsti-
estrangeiras, de memória, eu apenas... eu me lembro tucional... Eu posso até discordar de diversas leis,
apenas dessa, mas posso estar enganado. Eu preci- eventualmente não concordar, agora, enquanto o Su-
saria levantar. Mas eu me comprometo a fazer esse premo Tribunal Federal não disser que a lei é inconsti-
levantamento e trazer todas as ações, porque, de tucional, ela tá vigente. Ou se o Ministro acha real-
fato, o fato, a situação, essa questão fundiária é muito mente que ela é inconstitucional o Advogado-Geral
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da União tem competência em todos os sentidos pra tância. Aquela famosa possibilidade de quem detinha
propor uma Adin discutindo isso. Então, o que não dá título de posse, é, legitimar a sua posse, que vem
é pra simplesmente desconsiderar a existência de desde a primeira constituição estadual, e a cada le-
leis, falar que vai fazer e acontecer e não aplicar isso. gislação os Deputados prorrogavam o prazo, nós
Eu cito só um exemplo desse tipo de marketing: em conseguimos fatalizar. Trinta e um de dezembro de
1997, houve um caso famos-ii de trabalho escravo no 1995 foi fatal: quem não entrou com o processo de
Pará, é, a Fazenda Flor da Mata, e o Ministro foi... a pedido de legitimação de posse, a terra passou para o
imprensa foi lá: "Não, o imóvel vai ser expropriado" e Estado, para o domínio do Estado; quem ainda pre-
não sei o quê. Por falta de informação, porque o máxi- tende realizar algo em cima dessa terra tem uma alo
mo que acontece.com a "d?teetação", hoj.e, ~pesarda ternativa: pode requerer ao Estado a compra da terra.
mudança, do projeto de lei que o... da lei, ne, da mu- em caráter especial, mas, ar, dentro de limites que_

-ºª-Il~da lej._projeto _de_ iniciativa do Deputado-Paule-------- -não éxceaam- õs2~5Õéfhectares há necessidade da
Rocha, o máximo que se acont~ce é.aumentar a pena comprovação duma correlação ~ntre o que está pro-
e falar que a terra... deve terde Imediato a terra decla- duzindo área cultivada e área não cultivada Então o
rada :om~ n~?-?umpridora da sua função social, o Estado ~onseguiu, com isso, trazer uma significati~a
que nao significa que o Estado vá tomar conta dela parcela de terra para o seu domínio. Certo? Esse foi
sem pagar nada. mais ou menos um retrato da nossa gestão. E nós

Vai é desapropriar, como ~ma desapropriação nos preocupamos mais em convênios com o movi-
comum, c~m TOA. E ge~o~ o,~ue? Gerou uma pr~~a- mento sindical de regularizar pequenas posses. Esse
ganda mUito boa pro Mmlsteno da Reforma Agrana, foi o nosso maior trabalho.
que não se concretizou; uma desapropriação que .
acabou sendo um desastre porque a avaliação feita O SR. PRESIDENTE ~Deputado Luciano Cas-
pelo Incra foi efetivamente superavaliada, tá, isso já tá tro) - Nós agradecemos ~U1tO a presença do DI'. Ro-
nos autos, uma ~valiação que demonstra um superfa- nald~ B~r~ta e do DI'. Ubiratan Caz~tta_ pela enorme
turamento, e, hoje, se alguém for à Flor da Mata vai c~ntn.bUlçao ~ue deu à nossa Coml~sao e pela pa-
encontrar um sem-número de trabalhadores abando- clencla que tIveram durante esses dias de trabalho.
nados, sem um incentivo oficial do Incra, sem estra- Agradecemos a presença dos dois. Aos Deputados,
das, sem atendimento nenhum. Então, esse tipo de temos que deliberar cinco requerimentos. Primeiro re-
solução... Esse exemplo... Só pra voltar: esse tipo de querimento: Requerimento nº 58. Requerimento do
solução mágica, milagrosa não nos leva a nada. Deputado Renildo Leal. "Requeiro, na forma regimen-
Então, a portaria é importante? É. Mas ela sozinha tal, que seja convocado a esta CPI, na qualidade de
não resolve nadá: porque ela, o máximo que ela, me convidada, a Delegada Maria das Graças, traga a Be"
parece, poderia gerar era um alerta sobre proprieda- lém os inquéritos que estão sendo realizados em
des que deveriam ser, aí, sim, investigadas na sua ca- Santarém sobre terras públicas para pagame~to de
deia dominial e, em sendo constatada a grilagem, débitos previdenciários". Para discutir. {Pausa.),bepu-
proposta a ação de nulidade, que nunca vi acontecer. tados que aprovam permaneçam como estão. (Pau-
Espero que meu ceticismo esteja errado, mas eu nun- sa.) Aprovado. Requerimento nº 59, do Deputado Jo-
ca vi esse passo seguinte. sué. "Requeiro, na forma regimental, a convocação do

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- Prefeito Municipal da cidade de Altamira para prestar
tro) - DI'. Barata.. informações como testemunha nos dias 25 e 26 de

O SR. RONALDO BARATA _ Só um acrescimo- maio, nesta Cidade de Belém do Pará". Isso teria que
zinho. Depois não adianta só cancelar as acima de 10 ser feito até amanhã, se ele puder vir amanhã. Vamos
mil hectares. Tem muita grilagem em cima de título de tentar fazer. De qualquer forma, os Srs. Parlamenta-
4.356 hectares, de 3 mil hectares, de mil hectares. Há res que o aprovam permaneçam como se acham.
uma infinidade de títulos voadores abaixo de 10 mil (Pausa.) Aprovado. Requerimento nº sb, do Sr. Sérgio
hectares. É.... Para lhe resp~>nder com bem proprie- Carvalho. Preste atenção no requerimento do Relator.
dade, quando nós administramos o Iterpa, nós fize- "Requeiro a V. Ex!! convocação do Sr. Carlos Medeiros
mos titulação, titulação essa não pode exceder a a prestar esclarecimentos, na qualidade de testemu-
2.500 hectares, salvo com autorização expressa, nha, a esta CPI sobre irregularidades de documentos
hoje,das duas Casas, é, legislativa... É... Mas nós em vários cartórios de registros de imóveis no Estado
praticamos-um_ato_quaeu_reputo_de-extremalmpor:: _do_Pará._Os_Srs.Deputados-Que _aprmlam_permane::
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çam como se acham. (Pausa.) Aprovado. Um mo
mento. Hein?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, eu gostaria de saber de V. Ex!! pra quem V.
Ex!! vai encaminhar os ofrcios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, eu, não o encontrando, encaminharei à
Polícia Federal, para que procure o cidadão. Eeu que
ro saber se incluo aqui o Sr. Carlos e seus procurado
res. Vamos?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Per
feitamente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Vamos incluir no texto: "Requeiro a V. Ex!! a con
vocação do Sr. Carlos Medeiros e seus procuradores
a prestarem esclarecimentos a esta CPI". Os Srs. De
putados que estão de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.) Aprovado. Requerimento nº 61, do
Deputado João Batista de Oliveira de Araújo. Os Srs.
Deputados conhecem o Deputado João Batista de
Oliveira Araújo? (Pausa.) Deputado Babá. "Requeiro,
na forma regimental, que seja solicitado ao Superin
tendente da Sudam a relação dos projetos liberados
pelo Finam nos últimos 15 anos, com os respectivos
valores de financiamento, nomes das pessoas físicas
e jurídicas que tomaram os referidos empréstimos,
bem como os documentos das terras que caracteri
zam as referidas propriedades, conferidos por cartóri
os e órgãos públicos". Os Srs. Deputados que apro
vam permaneçam como se acJ1am. (Pausa.) Aprova
do. No entanto, esta Presidência vai examinàr se há
outros requerimentos-rtêSse mesmo sentido para que
seja expedido)Jl1Íúnico ofício que atenda a todos os
parlament~réS. A assessoria...

/ .
OfR. DEPUTADO BABA - A Receita Federal

tem as informações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro)..!. Veja bem, a Receita Federal se refere à quebra
de sigilo. Nós temos de aprovar outro tipo de requeri
mento. E tem o requerimento do Deputado Nilson

I

Móurão. O ,Deputado Nilson Mourão requer... Por fa-
vor, Deputado, eu peço um minuto de atenção, por
que... "Requer, na forma regimental, que esta CPI re
alize visita à Diretoria de Jornalismo da Rede Globo
com o objetivo de sensibilizá-Ia a realizar um progra
ma de âmbito nacional sobre as aquisições de terra
do Estado do Pará envolvendo o empresário Cecílio

do Rego Almeida, que se diz proprietário de 7 milhões
de hectares, o que configura um acinte ao País". Em
discussão o requerimento. (Pausa.) Os Srs. Deputa
dos que aprovam permaneçam como se acham. (Pa
usa.) A Presidência se reserva o direito de examinar o
requerimento pra saber a forma como atender o De
putado da forma mais correta. Ok?

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sr. Presi
dente, pode ser um ofício de sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Sim, a Presidência vai examinar como fazer
essa questão e encaminhar o atendimento ao Depu
tado. De qualquer forma, a observação de V. Exª será
considerada para que possamos tomar a medida
mais adequada. Nós agradecemos a presença de to
dos, a presença dos parlamentares. Esta Comissão
tem demonstrado muita dedicação. Nós tivemos aqui,
hoje, cerca de quinze parlamentares até praticamente
p final. Isso demonstra a união da nossa Comissão
em resolver essa questão. Encerro os trabalhos, an
tes convocando sessão para amanhã, de audiência
pública, às 9 tlQras da manhã, impreterivelmente. Até
amanhã.

Ata da 9! Reunião, realizada em 26 de maio
de 2000

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano
dois mil, às nove horas e trinta minutos, no Auditório
Deputado João Carlos Batista, da Assembléia Legis
lativa do Estado do Pará, em Belém - PA, reuniram-se
os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a ocupação de terras públicas
na Região Amazônica, sob a presidência do Deputa
do Luciano Castro, Presidente. Compareceram os
Deputados Airton Cascavel, Alceste Almeida, Almir
Sá, Antônio Feijão, Evandro Milhomem, Josué Beng
tson, Luciano Castro, Nilson Mourão, Renildo Leal,
Sérgio Barros, Sérgio Carvalho e Valdir Ganzer, titula
res; Babá, Badú Picanço e Paulo Rocha, suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados: Átila Lins,
Confúcio Moura, Giovanni Queiroz, Luiz Fernando,
Nilson Pinto e Robério Araújo, Abertura: Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou aber
ta a nona reunião da CPI. Ordem do Dia: a) Audiência
Pública para oitiva dos convidados: 1) Dulce de Naza
ré Leoncy, Presidente do Instituto de Terras do Pará
(ITERPA); 2) Eduardo Modesto, ex-Vereador de Alta
mira - PA; 3) Carlos Fernandes Xavier, Presidente da
Federação Agrícola do Estado do Pará - FAEPA; 4)
Maria de Nazaré Brabo de Souza, Desembargadora,
Corregedora-Geral do Tribunal de Justiça do Pará; 5)
Darwin Boerner Junior, Superintendente do Incra no
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Pará. b) Audiência Pública para oitiva das testemu
nhas: 1) Titan Viegas, 2) Maria das Graças Malheiros
Monteiro, Delegada em SantarérnlPA; 3) Maria do
Socorro de Souza, Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Felix do Xingú; 4) Antô
nio Maria Sarmento Pinto, Oficial de Cartório de Re
gistro de Imóveis da Comarca de Vizeu; 5) Maria José
de Oliveira Machado, Escrevente da Comarca de São
Miguel do Guaná; 6) Raimundo Correa de Almeida,
Escrevente da Comarca de Igarapé-Mirim; 7) Odir Si
mão Maia Santos, Oficial de Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Mojú; e 8) Klester Cavalcanti,
Jornalista. Dando início às exposições, o Presidente
passou a palavra à Drª Dulce Nazaré que esclareceu
a atuação do Iterpa no que diz respeito à grilagem de
terras. Encerrada sua exposição, a convidada foi
questionada pelos Deputados Babá, Evandro Milho
mem, Sérgio Carvalho, Alceste Almeida, Josué Beng
tson. Em seguida o Presidente agradeceu sua contri
buição à Comissão e concedeu a palavra ao próximo
palestrante, o ex-Vereador Alcides Modesto. Finda a
sua exposição, o mesmo foi interpelado pelos Depu
tados Antônio Feijão, Nilson Mourão, Babá, Renildo
Leal, Badú Picanço, Airton Cascavel e Alceste Almei
da. Dando prosseguimento, o Presidente convidou os
Drs. Carlos Xavier e Darwin Boerner a tomarem as
sento à mesa e concedeu a palavra ao primeiro.
Antes de iniciar os debates o Presidente convidou a
Desembargadora Maria de Nazareth a tomar assento
à Mesa. O Dr. Carlos Xavier foi questionado pelos De
putados Paulo Rocha e Josué Bengtson. Após rece
ber os agradecimentos peja contribuição à Comissão
o convidado se colocou à disposição e pediu licença
para se retirar da Mesa, o que lhe foi facultado pela
Presidência. Na seqüência foi concedida a palavra à
Desembargadora' Maria de Nazareth. Finda sua ex
posição, a convidada foi questionada pelos Deputa
dos Sérgio Carvalho, Valdir Ganzer, Sérgio Barros,
Almir Sá, Nilson Mourão, Josué Bengtson, Renildo
Leal, Evandro Milhomem, Babá, Valdir Ganzer, Almir
Sá, Antônio Feijão e Sérgio Carvalho. No decorrer
dos debates o Deputado Alceste Almeida apresentou
requerimento no sentido de que fosse convocado a
depor perante a CPI, ainda nesse dia, o Sr. Akihito
Tanaka, sendo interrompidos os debates e apreciada
a proposição que, submetida a votos, foi aprovada.
Após agradecer a presença da Drª Maria de Nazareth
na Comissão, que pediu permissão para retirar-se da
Mesa, o Presidente concedeu a palavra ao Dr. Dar
win. Terminada a exposição o Deputado Luciano
Castro transferiu a Presidência ao Deputado Alceste
Almeida,. retomando-a_após_JormulaLalgumas_ per-

guntas ao convidado. Usaram da palavra para inter
pelar o convidado, os Deputados Luciano Castro, Re
nildo Leal, Sérgio Barros, Josué Bengtson, Antônio
Feijão, Babá e Paulo Rocha. Às quatorze horas e trin
ta minutos o Presidente, após agradecer a contribui
ção do Dr. Darwin à Comissão suspendeu os traba
lhos por quarenta minutos, definindo que na retoma
da dos trabalhos seriam ouvidos os depoimentos dos
Oficiais dos Cartórios. Às quinze horas e dez minutos
o Presidente deu por reiniciados os trabalhos, infor
mando ao Plenário do telefonema recebido da De
sembargadora Maria de Nazareth dando conta de
que o Desembargador João Alberto Paiva teria deixa
do em seu gabinete uma justificativa de sua ausência,
por se encontrar fora do Estado, e se colocando à dis
posição da CPI. Deu ciência, também, de que os Se
nhores Francisco Miranda de Oliveira, representante
da Funai, e Paulo Roberto Ribeiro Carneiro, Procura
dor-Gerai do Incra, foram dispensados pela Presidên
cia, com sua vinda à CPI transferida para outra data.
Com relação ao Senhor Alison José Coutinho, Inter
ventor do Ibama no Estado do Pará, a Presidência da
CPI acolheu suas ponderações de estar apenas a
cerca de dez dias no cargo necessitando de mais
tempo para se inteirar das questões do Ibama no
Estado, dispondo-se a ir a Brasília quando a CPI en
tender conveniente. Passando à oitiva das testemu
nhas, foi inicialmente chamado o Senhor Titan Vie
gas. Sua procuradora, a srª Rosa Cristina Gioia co
municou ao Presidente que ali se encontrava para
apresentar a sua defesa, constituída de atestado mé
dico que apontava achar-se a testemunha, com a sa
úde abalada. Foram chamadas em seguida os depo
entes Maria do Socorro de Souza, da Comarca de
São Felix do Xingú, Antônio Maria Sarmento Pinto, da
Comarca de Vizeu, Maria de Oliveira Machado, da
Comarca de São Miguel do Guamá, Raimundo Cor
rea de Almeida, da Comarca de Igarapé-Mirim, e Odir
Simeão Junior, da Comarca de Mojú. A Presidência
registrou o não comparecimento de Eugênia da Silva
Freitas, da Comarca de Altamira, e Neuza Maria San
tes Freire, da Comarca de Marabá, sem justificativa~,

.e de Raimundo Maramaldo da Costa, da Comarca :de
Almeirim do Pará, justificado por encontar dificulda
des no seu deslocamento, que segur:Jdo alegado to
maria cerca de 36 horas. Antes de passar aos depoi
mentos, foi informada a presença da Delegada Maria
das Graças Malheiros Monteiro, Chefe da Delegacia
da Polícia Federal em Santarém, com jurisdição so
bre todos os municípios do Médio e Baixo Amazonas,
que compareceu à CPI para os entregar documentos
(cerca de_três miL páginas) objeto. do_Requerimento
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do Deputado Renildo Leal no dia anterior, relativos ao
emprego de terras griladas para o pagamento de dé
bitos para com a União e a vinculação destas ao Se
nhor Carlos Medeiros, cuja documentação pessoal
apresenta uma série de inconsistências. Chamada a
primeira depoente, a Sr'I Maria do Socorro de Souza,
esta prestou compromisso na forma legal, declinou
de fazer exposição inicial, informou estar acompa
nhada de seu advogado. O Presidente indagou aos
Deputados que desejassem questionar a testemunha
e passou a palavra aos Deputados Josué Bengtson,
Paulo Rocha, Alceste Almeida, Sérgio Carvalho, Air
ton Cascavel e Almir Sá. Em seguida foi ouvido o Sr.
Antonio Maria Sarmento Pinto, que após prestar com
promisso na forma legal e inforlJ1ar que estava acom
panhado de seu advogado, declinou de fazer exposi
ção inicial, passando a ser questionado pelos Depu
tados Paulo Rocha, Alceste Almeida, Nilson Mourão,
Renildo Leal, Sérgio Barros, Almir Sá, Valdir Ganzer,
Sérgio Carvalho. Chamada a depor, a S~ Maria José
de Oliveira Machado prestou compromisso na forma
legal e informou estar acompanhada de advogado,
passando a responder aos questionamentos feitos
pelos Deputados Airton Cascavel, Evandro Milho
mem, Paulo Rocha, Sérgio Barros, Almir Sá, Luciano
Castro e Sérgio Carvalho. Durante a oitiva desta tes
temunha a Presidência foi ocupada pelo Deputado
Alceste Almeida, retornando esta, pouco antes do fi
nal, ao Deputado Luciano Castro. Antes de prosse
guir com a oitiva de testemunhas o Presidente deu
ciência ao Plenário da existência de assunto a delibe
rar com relação ao mandado de condução coercitiva
do Senhor Paulo Castelo Branco, detido na Polícia
Federal, para depor no Plenário onde a CPI se encon·
trava. Após considerações dos Deputados Antônio
Feijão, Sérgio Barros, Josué Bengtson, Renildo Leal,
Airton Cascavel, Nilson Mourão e Valdir Ganzer foi
aprovada a proposta e seu cómparecimento, determi
nado para às 19 horas. Retomando a oitiva das teste
munhas antes convgcádas, foi chamado o Sr. Rai
mundo Corrêa de%meida, que após prestar compro
misso na forma 'fégal e informar não se achar acom
panhado do seu advogado por impossibilidade deste,
usou o tempo inicial que lhe foi franqueado para apre
sentar manifestações recentes de autoridades pelo
seu apoio e.cooperação às ações destas na realiza
çãó de' levantamentos e treinamento de pe~soal. Em
seguida foi questionado pelos Deputados Paulo Ro
cha, Airton Cascavel, Sérgio Barros, Josué Bengtson,
Babá, Valdir Ganzer e Sérgio Carvalho. Ao final desta
inquirição o Deputado Airton Cascavel requereu aca
reação entre o Sr. Raimundo, de Igarapé-Mirí e o Sr.

Odir, de Mojú. Na seqüência, foi chamado o Sr. Odir
Simeão Maia dos Santos, o qual, após prestar com
promisso na forma legal e informar não estar acompa
nhado de advogado, fez a apresentação requerida
pela Presidência e passou a responder à inquirição
feita pelos Deputados Babá, Valdir Ganzer, Sérgio
Carvalho, Airton Cascavel e Almir Sá. Concluída a in
quirição da testemunha, o Presidente colocou em vo
tação o Requerimento do Deputado Airton Cascavel,
de acareação entre os Srs. Raimundo e Odir, o qual
foi aprovado. Antes de dar início à mesma o Presiden
te comunicou, para registro nos Anais da CPI o rece
bimento de Relatório da CPRM sobre a situação fun
diária no Estado do Pará. Lembrou às testemunhas
que os mesmos ainda se encontravam sob o compro
misso prestado, e realizou a acareação. Os Deputa
dos Airton Cascavel e Almir Sá, argüíram as testemu
nhas que após, foram dispensadas. Em seguida foi
convocado o Jornalista Klester Cavalcanti, o qual, na
condição de testemunha, prestou o compromisso na
forma legal e teve franqueado o uso da palavra. Após
suas considerações, passou a ser inquerido pelos
Deputados Antônio Feijão, Nilson Mourão, Sérgio
Carvalho, Josué Bengtson, Airton Cascavel, Evandro
Milhomem, Valdir Ganzer e Sérgio Barros. Concluída
a oitiva da testemunha o Presidente agradeceu a con
tribuição do Jornalista e às dezenove horas e trinta
minutos deu por encerrada a reunião, antes convo
cando, para imediatamente após, reunião reservada
para a oitiva do Sr. Paulo Castelo Branco. E, para
constar, eu, Erles Janner Costa Gorini, Secretária, la
vrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente e irá a publicação no Diá
rio da Câmara dos Deputados juntamente com as
notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos desta Comissão, para ouvir em audiên
cia pública, um rol de pessoas já aprovado. Convido a
fazer assento na mesa a Dra. Dulce Nazaré, para que
possa prestar esclarecimentos a respeito das ativida
des do Iterpa, no que diz respeito à grilagem de ter
ras. (Pausa.) A Dra. DUlce disporá de cerca de vinte
minutos para fazer a sua exposição. Logo em segui
da, os Srs. Deputados poderão encaminhar o debate.
Com a palavra a Dra. Dulce.

A SRA. DULCE, f'.!~ZARÉ LEONCY - Eu queria
pedir desculpa, que eu não preparei nada pra falar. Eu
achava que era perguntà; mas vamos lá. Eu... a minha
origem é Incra. Eu sou economista do lncra. Estou no
lterpa desde janeiro do ano passado. Eu tenho 25
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anos trabalhando com essa questão, e trabalhando
não só no Governo Federal, como agora, no Governo
Estadual. O meu ,sentimento é que a questão-fooGiá-
ria desse Estado, ela complica, ela é complicada des
de sua origem. O próprio processo de ocupação e de
colonização do País e, da Amazônia provocou todo
este tumulto fund!~rio que tá aLI A Intervenção Fede
ral 1164 nesse Estado piorou. Na realidade, nós te
mos três órgãos fundiários no Estado. Os órgãos não
se falam, não existe nenhuma, nenhum fluxo ae-infor
mação sistemática entre os três órgãos. Nós temos
leis fundiárias que são conflitantes. Pra vocês terem
uma idéia, o Estado doa até cem hectares, e o Incra
não doa. Então, se<um cidadão ocupa uma terra e,
pra azar dele, a linha imaginária do 1.164 deixou ele
do lado Federal, esse mesmo cidadão que é objeto,
que seria objeto de doação, se ele tivesse do lado do
Estado, ele compra a sua terra no Incra. Fora isso, as
políticas nacionais deixam muito a desejar. O Estado
do Pará tem sido a grande fronteira da, na recepção
de sem-terras, hoje, sem-empregos, sem-casas,
sem-tudo. E, na realidade, uma política do Governo
Federal, tá, cerca de 370 projetos de assentamento
foram criados, sem que a gente tenha um indicativo
de que a situação econômica dessas pessoas mu
dou. Na realidade, eles receberam a terra, e essa ter
ra, por falta de outras ações complementares, ela já
tá sendo repassada, e ela tá sendo novamente acu
mulada. De qualquer maneira, o que a gente vai tratar
aqui é grilo. Na realidade, a questão do grilo, ela vai
muito em função do tipo de titulação que o Estado ex
pediu, ao longo da sua vida, de uma legislação, que
ela é decorrente ainda da grande força do Governo
Federal. Todos os órgãos de terras estaduais, eles fo
ram criados com a missão de complementar a ativida
de do Incra, no que diz respeito à regularização fun
diária. O Incra cresceu tanto, que era impossívél ele
tocar sozinho regularização fundiária neste País. E aí,
os órgãos de terras estaduais, eles começam a surgir.
E se vocês forem olhar, a missão do órgão de terra
estadual, ela é basicamente a de regularização fun
diária. O órgão de terra não define política fundiária,
ele simplesmente destina terras ocupadas. Essa lei
tem 25 anos. E, com a revogação do 1.164 e todo um
quadro que tá aí, ela já dever~a ter sido modificada.
Hoje, o cenário é bastante diferrnte. E com essa pro
posta de descentralização de ~eforma agrária, o ór
gão de terra precisa ser urgentemente reformulado,
pra ele poder ser mais abrangerte. A maneira com
que o órgão de... como o órgãoide terra tinha essa
missão, tá, se tornou cultura trabalhar pontualmente
emr.egularização fundiárja._Então,..os grjlos se.desco-

brem a partir do momento em que há uma ação do
Iterpa mais agressiva no Governo passado, onde, di
iJélfll6S; a grande bandeira foi a denúncia de registros
fraudulentos. O Iterpa denunciou mais de 20 milhões
de hectares, ajuizou ação de cancelamento. E isso aí
começa a criar uma expectativa e uma demanda
nova. As pessoas começam a se preocupar em saber
se os documentos que elas têm na mão, e os docu
mentos que são oferecidos à compra, eles tên.::!.-ºr\:...
gem verdadeira. Prá võcês terem uma idéia, no ano
passado, eu dei mais de duzentas declarações de nu
lidade de títulos ou registros. E a maneira pontual
com que o órgão trabalhava não permitia que ele con
cebesse... Todo mundo sabe aqui que este Estado é
o campeão em grilo. Agora, não tinha como se chegar
a detectar isso, a não ser, como eu tô dizendo, a partir
de denúncias de transferências, etc. e tal. O enfoque
que eu dei no Iterpa foi um pouco diferente. O Iterpa é
um órgão tão... de uma estrutura tão pequena, e den
tro do Iterpa também a Diretoria Jurídica é a Procura
doria Agrária do Estado, ou seja, ela tem a competên
cia de representar judicialmente o Estado. Eu tinha
que fazer uma opção: ou eu continuava trabalhando a
denúncia de grilos, ou eu começava a fazer um outro
tipo de trabalho, que me permitisse não só detectar os
grilos, mas também regularizar a situação dos ocu
pantes. E eu mudei a atuação do Iterpa. Ele deixou de
fazer regularização nas áreas tradicionalmente ocu-

";padas, e nós estamos investindo maciçamente em
"discriminatórias de áreas. Eu trouxe aqui o resultado.
O Iterpa não tinha cultura pra discriminação, tá? Na
realidade, o Iterpa, ao longo da sua vida fez, duas dis
criminatórias em 25 anos: uma, não concluiu, e uma
segunda, ela estava inconclusa, quando eu assumi, e
eu fiz ela ser concluída. E, no ano passado, nós fize
mos uma outra discriminatória no Moju. Escolhemos
o Moju, porque o Moju tem o dobro de registro imobi

:liárió, o dobro da sua área em registro imobiliário. E
eu vou deixar com vocês o relatório final dessa discri-
minatória e o mapa dessa discriminatória. Por esse
Itipo de ação é possível saber, nessa discriminatória,
que foram cem mil hectares discriminados. Nós de
tectamos cinco andares, inclusive um registro de tor
rens, que ele é impossível ser materializado em
mapa, porque ele começa num Município e termina
em Município que não faz fronteira. É um "z". A partir
dessa discriminatória, eu acho que é aqui que a gente
tem que dar uma ênfase, tá? Esse é o procedimento
correto. Pra vocês terem uma idéia, em cima dessa
área, o Incra pretendia desapropriar sete títulos. Efeti
vamente, os sete títulos existem, e são bons e são le
gais•.Só.que_em_cima desses títulos.já tem.registro..de
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sesmarias, que não são desse local, e esse registro
de torrens. De toda essa área que nós discriminamos,
restã como devoluto, passível de mãtrícula, em nome
do Estado, menos de 40 mil hectares. Então, 60 mil
hectares estão cobertos, poucos por título, muitos por
grilo. Nessa área tem uma sesmaria que ela originou
quatro registros. E nós não sabemos qual é o registro
principal. A mesma sesmaria, que é verdadeira, exis-

---Íe, foi expedida, ela deu origem a quatro registros. Um
deles de 30 mil hectares. Esse processo permite que
as ações sejam ajuizadas de maneira mais completa,
porque, além de nós identificarmos num procedimen
to que é legal todas as ocupações, todos os registros,
todas as propriedades, eles nos permitem argüir pe
rante o Poder Judiciário com mais ênfase, porque
existem nessa área mais de 30 mil famílias que não
vão poder ter sua situação definida em função dos gri
los. Então, na minha cabeça é: precisamos reformular
imediatamente o Iterpa, e isso aí já foi indicado pela
CPI que houve na Assembléia Legislativa do Estado
do· Pará; precisamos redefinir a função do órgão de
terra. Ele não pode ser o órgão de terra que faça uma
atividade complementar ao Governo Federal. Ele pre
cisa ser o definidor de políticas fundiárias no Estado
do Pará pra não falar mais em políticas agrárias. Eu tê
querendo, eu não tê querendo imaginar o máximo, eu
tê querendo pelo menos a política fundiária. Nós pre
cisamos mexer num artigo da Constituição Estadual
que é o que tá permitindo grilo. O art. 44 das Disposi
ções Transitórias, foi ele que permitiu que heranças
fossem matriculadas como propriedade. Nós precisa
mos da sensibilidade do Poder Judiciário não só no
tratamento das ações que são ajuizadas, como tam
bém na questão cartorária, na fiscalização da ativida
de cartorária. Nós temos aqui... Bem, difícil é dizer
qual não é o cartório, mas pelo menos quinze a gente
sabe, tudo que vem de lá, a gente já vê como falso.
Há uma sensibilidade enorme lá no Iterpa. Bem, eu
quero dizer pra vocês o seguinte: o Iterpa trabalha da
maneira mais precária possível, mas a informação
q~e sai de lá, demora a sair, ela com certeza reflete
uma verdade. Ela pode não dizer aonde tá o título,
mas ela diz que aquele título é verdadeiro. Toda a
consulta ainda é feita manualmente em processo.
Não existe um cadastro. Vocês pediram que a gente
informasse quantas seriam as áreas tituladas pelo
Estado acima de 72 mil hectares. Não tem nenhuma.
Mas nós detectamos algumas acima de 5 mil. E se, e
se aquilo é verdade, ou seja, se o número é tão redu
zido quanto o que nós informamos, a questão do grilo
é bem maior. Porque se a gente pega o cadastro do
Incra, dá uma quantidade bem maior. Bem, a questão

dos cartórios, questão de um cadastro nacional, que
isso é uma coisa que vem sendo preconizada lJá r:nui
to tempo. Um cadastro nacional de terras aonde se
tenha perfeitamente identificado as áreas, todas as
áreas do Estado unificadas, seja ela Incra, seja ela
Iterpa. Nós precisamos urgentemente conseguir,
dentro desse cadastro, conseguir localizar as áreas.
Os títulos que foram expedidos pelo Estado do Pará,
no passado, eles não tinham a precisão da localiza
ção. Eles ficavam do lado direito de rios tais, que são
rios enormes. E nós não sabemos aonde eles estão
assentados. A nossa proposta no Iterpa era tentar, a
partir do momento em que a gente identificasse o títu
lo como verdadeiro, ter uma equipe que fosse na área
conseguir localizar aonde estava esse título e geore
ferenciar. Nós não temos ainda condições de georre
ferenciar nada. Hoje, o que a gente tá tentando ainda
colocar é um software de Archview que vai nos per
mitir alguma coisa. Eu acho que as coisas estão con
vergindo pra que a questão do grilo seja enfrentada.
Nós tivemos uma CPI na Assembléia Legislativa e
agora nós temos essa CPI do Congresso, e isso já
mostra que um outro Poder tá se preocupando com
uma coisa que até bem pouco tempo só se preocupa
vam pequenos segmentos do Poder Executivo. As
correções que são feitas, elas não chegam, elas não
são passíveis de levar _ gente, eu quero pedir descul
pas se eu não consegui falar o direito legal, porque eu
sou economista, eu sou, na realidade, um gerente e
não uma advogada. Tô com o meu procurador aí pra
qualquer um outro questionamento mais jurídico. Mas
essas correções que são feitas em cartório, elas não
têm levado a grandes resultados. Então, uma ação
conjunta Incra, Iterpa e SPU seria fundamental que
os nossos cadastros comecem a se cruzar. Eu pedi
hoje pro Incra que ele me produzisse um mapa pra eu
poder trazer aqui _ é capaz do Darwin trazer _, aonde
eu pedi que fosse plotado o grilo, o registro do Dr. Ce
cílio Rego de Almeida, o registro da Teka, o registro
da Kramm e um outro registro. Nós temos grilo em
cima de grilo. Nós tamos com quatro andares de grilo,
porque as terras do Cecílio estão griladas por outras
pessoas. Eu não consegui trazer esse mapa, no Iter
pa eu não tenho a condição de fazê-lo, eu não tenho
nenhum equipamento mais moderno. Mas, com cer
teza, o Darwin deve tá trazendo à consideração de
vocês. Bem, ou se discrimina esse Estado inteiro e se
começa a montar cadastro, ou esse Estado continua
sendo o grande alvo de, dos grilos. Tem um outro de
,talhe que eu considero fundamental. O Governo Fe
deral atuou aqui no 1164, discriminou e arrecadou mi-
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Ihões de hectares, tá? Na realidade, hoje as áreas fe-
- derais nesse Estado elas igualam com as áreas esta

duais, mas elas já foram 65% do nosso território. E o
Incra fez um pacto com a propriedade familiar e nun
ca mais destinou ascáreas que ele arrecadou e que
ele mesmo titulou provisoriamente. Então, hoje, todos
os grilos da Santarém/Cuiabá eles têm origem em
CATPs do Incra expedidas na década de 70 e de 80.

- Todos os projetos de manejo florestal e até projetos
da, não só da região do Baixo Amazonas e da região
também da Santarém/Cuiabá, eles têm origem em
CATPs do Incra, CPCVs do Incra. Então, é preciso
que se defina até isso, a destinação dessas áreas que
hoje são objeto de titulação provisória e que permite
que a pessoa tenha acesso a crédito, a projetos, sem
que se tenha definido a dominialidade plena dessa
área. Eu me coloco à disposição pras perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Agradecemos à Dra. Dulce. Vamos abrir o tem
po agora para os questionamentos.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Quero me inscrever.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado. (Pausa.) Deputado Babá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Bom dia, doutora.
Só umas perguntas, porque já... Muito do que a se
nhora colocou ontem também já foi repassado, on
tem, sobre as denúncias, sobre os processos todos
que já foi muito importante o pronunciamento da se
nhora. Eu queria, primeiro, fazer a seguinte pergunta:
a senhora sabe dizer a situação dos processos de
e;ancelamento de matrículas? Quem acompanha os
mesmos? E essas 200 certidões de... se concentram
num único Município? Quais as regiões do Estado
mais atingidas? A outra: o art. 15 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias do Estado do Pará
determina que a revisão de todas as doações, ven
das, concessões de terras, realizadas a partir de
1954, a senhora sabe informar se este dispositivo já
foi colocado em prática pelo Iterpa? Se não o foi, o
que é que é necessário para fazer agilizar esta provi
dência? Esses seriam os meus....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dra. Dulce.

O SR;1lEPUTADO BABÁ - ...questionamen-
tos.

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Bem, nós
temos um acompanhamento dos processos, princi
palmente no que diz respeito a Carlos Medeiros e
Incenxil, tá? E eu tô aqui com a situação atual deles,
dos_dois_pcocessos hoje_na_Justiça._E_quandonós_pe,.

dimos vista no último processo - que já tem treze vo
lumes -, eles nos deram na secretaria. É muito difícil
o nosso procurador dar uma olhada em treze proces
sos na secretaria. Mas, de qualquer maneira, tá, o
Iterpa acompanha. O /terpa faz o acompanhamento
desses processos. Seria da maneira ideal? Talvez
não, entende, porque nós temos uma diretoria jurídi
ca que ela não só representa judicialmente o Estado,
como ela tem que agir na discriminatória, na regulari
zação, na definição em pareceres sobre falsidades ou
não de documentos. Na realidade, esse Estado care
ce de uma procuradoria agrária, que ela seria a res
ponsável por acompanhar o andamento dessas
ações na Justiça. Quer dizer, eu vou ser muito since
ra, nós temos três procuradores, não é isso? Três
procuradores, e eu acho que uns sete, seis ou sete
advogados - advogado ganhando algo em torno de
400, 500 reais. E três procuradores, tá, é impossível
acompanhar e ajuizar, Deputado, as ações de todos
os... de tudo que nós atestamos. Ano passado, nós
ajuizamos uma única ação, foi a Bacuri, pra atender o
interesse dos ocupantes, tá, porque ela era uma área
pública, ela tinha um título de posse não legitimado e
caducou em 95. E o Incra não queria desapropriar.
Então, foi a única ação que nós ajuizamos no ano
passado, por uma definição política minha. E apre
sentamos uma notícia-crime, não é isso? Uma notí
cia-crime, por quê? Porque era uma denúncia que ti
nha nome e endereço em Belém. Não era uma de
núncia em cima de um fantasma Carlos Medeiros.
Era uma denúncia' onde a pessoa que tinha vendido
os títulos falsos tem residência, e nós fizemos essa
notícia-crime, tá? Nós não ajuizamos nenhuma das
ações das duzentas e... mais de duzentas informa
ções ou certidões que nós demos de falsidade; nós
não temos estrutura pra fazer as duas coisas, fazer o
trabalho regular, o trabalho regular, o dia-a-dia do
Iterpa e ajuizar e acompanhar a ação, até porque nós
tamos mudando o nosso procedimento. Nós não ta
mos ajuizando a partir de petições pura e simples mu
ito bem elaboradas. Nós tamos ajuizando a partir de
conversas com os juízes do local, pra ver se a ques
tão é sensibilizada. E mais: nós tamos tentando colo
car ao lado dessas... dessas petições, todo um diag
nóstico da área: ocupação, quem ocupa, família, nú
mero de pessoas, etc. e tal, tá? Sua última pergunta
eu não lembro. Ah, questão... Não, nós não fizemos,
não, viu, Deputado. Ainda não tivemos condições de
dar cumprimento a essa revisão. O dia-a-dia do Iterpa
é uma loucura.
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o SR. DEPUTADO BABÁ - O nome do procura
dor que tá acompanhando esses casos aí, é o...

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Dr. Ibra-
him.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Dr. Ibrahim.

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Isso.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Seria importante
depois, até porque não sei se vai ser possível ainda
nessa situação, pra que ele também prestasse escla
recimentos à CPI. E com relação a essa... a senhora
falou numa pE}ssoa aí que foi denunciada. Qual o
nome dela?

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Não, eu
não sei lhe falar o nome. Eu sei... eu não... eu sei que a
pessoa tem residência em Belém. De cabeça eu não
posso lhe dizer o nome, mas o caso... Eu tô aqui com
o offcio onde nós encaminhamos a notícia-crime.

O SR. DEPUTADO BABÁ - É, porque eu gosta
ria que fosse encaminhado pra CPI o nome dessa
pessoa, pra... ,

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Eu vou...
eu vou encaminhar o oHcio aonde a gente encaminha
o processo com a notícia-crime.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Tá, pra poder, inclu
sive, a CPI poder ouvir essa pessoa, e que eu solicita
ria também que o Dr. Ibrahim fosse ouvido sobre
essa... já que ele tá acompanhando todos esses pro
cessos, solicitaria que fo~se ouvido Dr. Ibrahim.

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Eu só
queria uma coisa, na... Com relaç,ãg ao Ploçesso da
Incenxil, a grande vitória que a gente teve num primei
ro momento, que foi conseguir com que o Cecflio I"!ão
pudesse disponibilizar a área até que tivesse a deci
são final no processo, ela caiu. Então, hoje, se o Cecí
Iio quiser, ele vende a área dele. Ele pode registrar,
t '?a.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Milhomen.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Ora. Dulce, desde de ontem, nós, na palestra dos dois
procuradores, nós temos ouvido aqui que os cartórios
têm dado o atestado fraudulento da legalização de
terras públicas. A senhora acaba de reafirmar aqui e,
inclusive, dizendo que já conhece quando chega no
instituto... tftulo, já conhece de que cartório é e já sabe
que é fraudulento. A primeira pergunta, se a senhora
poderia nominá-Ios, os cartórios ou alguns desses
cartórios.

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Olha, eu
acho que...

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Não, eu tenho duas perguntas,"~'::rjQ .

A SRA. DULCE NAZARÉ,LEONCY - Ah, tá.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN - A
'segunda é que se vocês têm 'cónnécimento de cartó
rios fraudulentos, que trabalham d~'forma fraudulen
ta, se já foram feitas algumas dén'ú"ncias por vocês, ao
Ministério Público, desses cartÓriós. Eram as duas
perguntas que eu queria fazer·a'V;Sa.

A SRA. DULCE NAZARÉ (EONCY - Bem, o
próprio "Livro Branco da Gril,àgern", que foi lançado
pelo Ministério, pelo Ministro Júngmann, ele já relaci
ona onze cartórios lá, né? que~eles ... que ele consi
dera os mais visíveis, tá? E'algurjs outros que a gente
considera também com mais.:. muita incidência de
grilo não estão ali, mas é pos~ível.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Tem nome?

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Olha eu
.precisava pegar o "Livro branco", pra ver os que tã~ lá.
Se eu não me engano, lá ri~o está Igarapé-Miri, não é
isso? Que é um cartório que deixa muito a desejar.
(Falha na gravação.) Olha, deixa eu lhe falar uma coi
sa: tanto o Ministério Público Federal, Dr. Felrcio Pon
tes, Dr. Cazetta, quanto o Incra, quanto o Iterpa,
quanto todo o mundo, sabe quais são os cartórios.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Já denunciaram?

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Já. Veja
bem que a questão da CPI da Assembléia Legislativa,
ela foi bem, ela chegou a colocar aqui o que a gente
acha que é o cartório mais famoso, que é o de Altami
ra. E hoje eu digo que São Félix do Xingu talvez em
pate. Aliás, eu esqueci de responder completamente
pro Deputado Babá. Hoje nós temos muito grilo em
S~o Félix do Xingu, tá? Muito grilo~ São Félix do
Xlngu. \'

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Tem algum cartório aqui na capital?

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Não sei.
Da capital, eu não... não posso lhe afirmar, não. Não
lhe afirmo nenhum cartório da capital, não.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Obrigado.

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Nada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - Nosso Relator, Deputado Sérgio Carvalho. Pe
dimos aos Srs. Parlamentares que possam ser objeti
vos. Nós temos oito pessoas para otlvir só na parte da

'manhã. .
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o SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Pri
meiramente, eu gostaria de cumprimentar a Ora. Dul
ce e agradecer a presença dela aqui, da exposição
que ela acabou de,f~zer. (Falha na gravação.) ... em
debate com o procurador, tanto o Dr. Felício, quanto o
Dr. Ubiratan, eles colocaram uma situação em que
existe uma morqs,idàde do Poder Judiciário enorme,
aqui no Estado Pará, principalmente em definir essas
questões, que são, questões aí que... importantes
para serem resolvid~s, e que parece que não existe
uma vontade muito grande de que isso ocorra. Pode
mos citar o exempl~ ~q~i daquela ação em que o pro
cesso ficou nas mãos do desembargador João Alber
to por três anos, e 'oi citado aqui pelo próprio Dr. Felí
cio. E o Dr. João Alberto, simplesmente, ficou com o
processo três anos em suas mãos e não deu parecer,
não deu a sentença. o, que que aconteceu? Aconte
ceu que o juiz saiu de Altamira, e ele não deu a sen
tença dele. Então, eu acno que... eu queria saber o
posicionamento da senhora, de como a senhora vê
essa morosidade da Justiça aqui, no Estado do Pará.
Esse é um ponto. Segundo ponto. se a senhora tem
conhecimento de ações ilegais de madeireiras que
atuam em áreas tanto da Funai, quanto do... em re
servas ou ilegalmente, devastando essas áreas, ou
em terras devolutas, né? Então, gostaria que a senho
ra falasse um pouco a respeito desse... a respeito
desses dois assuntos, que eu acho que é de grande
importância pra nós.

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Olha, De
putado, eu sou um bocado polêmica. Eu acredito que
o Poder Judiciário tá próximo de mudar. A gente não
pode esquecer que só quem tinha acesso aos bancos
da Faculdade de Direito há alguns... há algumas dé
cadas atrás eram pessoas ligadas à aristocracia rural.
Então, eu acredito que o Poder Judiciário, ele ainda é
representativo da aristocracia rural. Agora, o que me
surpreende, e aí eu' continuo insistindo - eu sou uma
economista, eu não sou uma advogada - é que um
processo possa permanecer na Justiça quando, diga
mos, o criminoso não existe, é um fantasma. Eu não
posso entender processo de Carlos Medeiros, se
Carlos Medeiros é um fantasmai 'Como é que esse
processo, não vamos nem dizer Cáminha, mas, fica
parado na Justiça? Me diga. A gente tava até bolando
lá no Iterpa um tipo de argüição pra isso. Se o ente
não existe, é um fantasma, o processo perde o senti
do. Não é verdade? Porque eu ainda não conheci...
Eu conheço várias pessoas, que já me procuraram,
que compraram terra de Carlos Medeiros. E eu per
gunta~O--senhor_conheceu_o __Carlos-Medeiros_?~~_Um

me disse: "Eu fui apresentado." Aí, eu disse: "Como
ele é?" Mas ninguém sabe. Agora, nós sabemos
quem são os procuradores de Carlos Medeiros, né?
Veja bem, o Carlos Medeiros, pra conseguir passar
uma procuração pra alguém, ele foi a um cartório.
Será que eu chego num cartório sem o senhor tá lá e
consigo colocar uma procuração sua pra mim? Nós
não sabemos quais foram os cartórios que fizeram
essa procuração. Então, veja bem, Deputado, Carlos
Medeiros, que a gente sabe, é que ele não existe.
Tanto que o Iterpa já nem analisa. O Iterpa já define
que aquilo ali é passível de nulidade. Agora...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Ora. Dulce, um instante só. Só pra ajudar numa
pergunta o nosso Relator. O Carlos Medeiros, a se
nhora tem lá no Iterpa procurações dele?

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY - Não. Eu
tenho "n" pessoas que compraram terras de Carlos
Medeiros através de procuradores.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Sim. Mas a senhora, a senhora tem essas pro
curações?

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY - Não. Eu
tenho to... vários processos. Nesses que eu informo
aqui...

a SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Constam as procurações?

A SRA DULCE NAZARÉ LEaNCY - Consta a
escritura, onde aparece o procurador.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Aparece o procurador?

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY - É, por
que... Veja bem, qualquer...Vem via Ibama. Normal
mente, são pesso...Nós estamos montando - e aí já
respondendo mais um pouco, e aí vou fechar aí - nós
tamos montando hoje uma maneira de trabalhar, tá,
que facilite a vida do madeireiro bom. O que está
acontecendo no Estado do Pará com relação à made
ireira é uma coisa meio caótica. E nós estamos en
trando nesse processo, tá, no sentido de que as pes
soas que detêm um título bom, elas vão receber uma
certidão, seja do INCRA, seja do Iterpa; as pessoas
que não conseguem provar dominialidade da área,
vai ter uma Câmara técnica, onde a gente vai discutir
até onde vai aquilo, porque também a gente não pode
prejudicar a pessoa pelo fato do Incra não ter regulari
zado, ao longo dos vinte anos, as licenças de ocupa
ção, de ocupação ou as CPCVs. Mas, na realidade,
passa pelo Iterpa tanto vindo de banco, porque hoje o
banco - nós avançamos um pouco -, hoje o banco,
.pra_concedeUinanciamentCLele_só_concede_a partir
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da comprovação do destaque da terra do patrimônio
público. Porque antigamente a escritura ou o registro
no cartório servia, porque é um documento sério re
gistro em cartório. Mas a coisa ficou tão ruim aqui que
os próprios bancos, hoje, estão exigindo a prova do
destaque do patrimônio público. E nessa, e nessa, di
gamos, nessa apresentação de documentos, que
hoje é obrigada a aparecer no Interpa, tem muita coi
sa que tem origem em Carlos Madeiros, entende, tan
to no Interpa como no Ibama. Agora, nós tamos con
seguindo que o IBAMA também, tá, não mais consi
dere qualquE~.rprqleto de maneja ou de reflorestamen
to que venha com origem Carlos Medeiros. Tanto que
têm vinte processos que tão na Procuradoria.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Doutora, por favor, essa situação do Carlos Medeiros,
realmente, é muito esdrúxula, é uma coisa que não dá
para entender, simplesmente, não dá para compreen
der. A senhora tem alguma fórmula, aí, pra poder can
celar...O que que a senhora pensa...como é que nós
vamos conseguir fazer cancelar os registros dentro
dos cartórios de registros dos imóveis do Carlos Me
deiros?

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY - Sim.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA -... e a
data, logicamente?

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY - Sim, sim.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Nós
precisamos disso para poder chegarmos ao cartó
rio...

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY - O próprio
Ibama, hoje...

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - ...
pra podermos conferir.

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY -... já pas
sou à Procuradoria Federal, ao, ao Dr. Felício ou ao
Dr. Cazetta vinte áreas que estavam cobertas... pre
tendendo ou já cobertas de manejo florestal, aonde a
origem é Carlos Medeiros. Então, hoje, já foi remetido
pra Procuradoria Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Nós temos uma relação de inscritos para o de
bate. Então, vou passar a palavra ao Deputado Josué,
que está inscrito para o debate, depois eu passo ao
Deputado Badu depois, pode deixar.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Ora.
Nazaré, eu teria... Eu tenho três perguntas, mas eu
queria fazer meio comentário, que é esse... esse fan
tasma do Carlos Medeiros, nós temos que exorci
zá-lo, porque ele é a figura que tá mais presente nesta

CPI desde que começou ontem;, de_manhã. Eu enten
do que uma procuração, ela tem yalidade inter vivos.
Quando morre quem deu a procuração, ela perde a
sua validade. Conseqüentemente, teríamos que ver
quando surgiram as primeiras.proGlJrações do Carlos
Medeiros e qual seria a sua idaç1~ presumível hoje.
Será que ainda existe? Pelo m.enos teoricamente se
ria possível ele estar vivo? Mas esse é apenas um co
mentário. Eu tenho três pergu~tas objetivas, eu acho
que nós temos que ganhar tempo: quantos processos
o Interpa já ajuizou de cancelamento de registros
dessas pseudo-escrituras e quantos já foram julga
dos? Existem ações de cancelamento de registro de
matrículas diárias nos Municípios 'de Portei e Breves?
Em que fases se encontram tais ações? Finalmente,
em que fase encontra-se-a senhora até, já quase que
nos respondeu - a ação interposta contra a Exenxil
ou Incenxil?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dra. Dulce.

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY - Só um mi
nutinho, por favor. (Falha na gravação.) Nós novamen
te, agora, fomos chamados, né, e que nós estamos
preocupados, porque, exatamente, a nossa grande
vitória que nós conseguimos e quando do ajuizamen
to da ação, ela caiu por terra, que era conseguir com
que a INCENXIL não pudesse mexer na área, tá? O
processo tem um último acor... um último andamento,
recente, que o Interpa...

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - A li
minar foi cassada? O ~érito não foi julgado?

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY - Não, não,
tá? Então, é esse que nós recorremos... Acho que na
semana passada nós apresentamos alguma coisa,
né?

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - E
caso de Portei?

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY - Não. Por
teI...

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - E
Breves.

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY - Portei e
Breves, veja bem, tem um indicativo muito grande na
CPI estadual.;-Nós não temos ainda ação executada
lá. ' "

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Tá. E
apenas como curiosidade: a senhora...

A SRA DULCE NAZARÉ LEONCY - Até por
que, deixa eu lhe dizer uma coisa, a questão de Por
tei e Breves tem muito pouca titulação expedida na-
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queles Municípios, né? Nós temos até um levanta- Dulce a sua participação, a sua contribuição à nossa
mento, tem muito pouca. Quer dizer, a maior parte Comissão. Muito obrigado, Doutora? (Palmas.) Con-
das coisas que tem lá é grilo mesmo. vidamos o Vereador Modesto a comparecer à Mesa

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - E para prestar seus esclarecimentos (Falha na grava-
apenas a tftulo de curiosidade, o primeiro êõmehtárió -- -- ção.r..: para comparece-r à Mesa. O Vereador Modes-
que eu fiz: de quando surgiram as primeiras procura
ções do Carlos Medeiros? Que ano?

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Eu não
sei. Eu não sei lhe falar porque nós não temos a pro
curação do Carlos Medeiros. Nós temos documentos,

_re-9ístras de...
O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Não,

quando ele passou procurações a terceiros?
A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Oitenta,

por aí. Década de ao. Partiu da década de ao.
O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Obri

gado.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Ora.

Nazaré, essa proposta de cancelamento do Tribunal
de Justiça, de todas essas terras que está em nome
de Carlos Medeiros, a senhora está pensando em ir
dar entrada ou já foi dada a entrada?

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Carlos
Medeiros, nós demos entrada, tá, esse processo que
eu estou falando aqui agora a gente quer provocar
como se ele fosse um defunto. Não tem mais sentido.
Esse processo foi dado entrada pelo Interpa, enten
de? Nós demos entrada num processo...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - pe
dindo cancelamento?

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Exata
mente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Qu
ando? Quando?

A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Em...
O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - O

Tribunal de Justiça já se pronunciou?
A SRA. DULCE NAZARÉ LEONCY - Tem di

versos pronunciamentos. Eu vou lhe passar um resu
mo de como tá. Tem diversos... (Falha na gravação.)
... 3 de julho de 95... (Falha na gravação.) Ele tá e nos
deram vistas na Secretaria. Eu vou lhe passar a sínte
se do Carlos Medeiros Incenxil, como ele está, tá?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Por
gentileza, Ora. Dulce, nós iremos incorporar essa do
cumentação ao conteúdo aqui da discussão desse
debate em Belém.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Nobre Deputado Sérgio Barros não se encontra.
Ausente._Mais_nenhum .orador_? Agradecemos à Dra. __

to já participou da CPI aqui instalada na Assembléia
Legislativa e concluída. Nós recebemos do Relator da
CPI o relatório, inclusive o depoimento do Vereador
Modesto. Portanto, eu peço ao Vereador que se ate
nha ao tempo de vinte minutos para fazer os seus es
clarecimentos que julgar necessário, para-que eeJ:lois
os Deputados possam questioná-lo. Com a palavra o
Vereador por vinte minutos.

O SR. EDUARDO MODESTO - Sr. Presidente,
demais Deputados, convidados, bom dia, eu quero
agradecer a essa oportunidade que os senhores me
dão, para que a gente possa contribuir para esse tra
balho que, sem dúvida alguma, é de grande importân
cia, não simplesmente para o Estado do Pará, mas eu
acredito que para o Brasil também. E eu digo isso por
que eu tive a oportunidade de participar da CPI Esta
dual e quero aqui adiantar para vocês que, apesar de
ter a contribuição de muitas pessoas na CPI estadual,
o que a gente lamenta, que se vocês verificarem na
CPI que foi instalada, ela diz, a CPI cita até o nome da
C.R.Almeida. E, lamentavelmente, se vocês verifica
rem a conclusão da CPI no seu relatório final, nem o
nome da C.R.Almeida é citado no relatório final. O
que nos deixa bastante, por exemplo, triste, pois acre
dito eu que em quase todos os depoimentos que aqui
as pessoas fizeram aqui nesta Casa, aqui na Assem
bléia Legislativa, todas elas citaram o nome da
C.R.Almeida. E na conclusão final foi aprovado um re
latório, e esse relatório sumiu o nome da C.R.Almei
da. Ao mesmo tempo, tem outros fatos novos que às
vezes os senhores não são sabedores, que eu tenho
comprovação que através de, desde que eu fiz esse
encaminhamento ao Presidente da República, este
ex-Vereador aqui, eu queria até expor, Sr. Presidente,
porque no momento eu tê sem mandato, eu venho
sendo perseguido por esta empresa e que até acabou
com a cassação do meu mandato. E posso dizer isso,
porque até mesmo na CPI que foi criado, numa CPP
que foi criado em Altamira, vê bem na frente já a cria
ção dessa CPI da C.R.Almeida e depois do encami
nhamento que eu fiz ao Presidente da República. Ora,
Srs. Deputados, eu, como ex-Legislador Municipal, os
senhores com os Legisladores Federais, não é obri
gação nossa de, no momento em que você recebe al
gum encaminhamento de uma questão muito grande
dentro do seu..Município,_você enviar.para a autorida-
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de máxima do nosso País. E foi isso que eu fiz esse
encaminhamento. Em cima disso daí, eu recebi vári
os outros encaminhamentos que foi feito por várias
entidades de respeito nesse País, que posso citar do
cumentos que foram, por exemplo, mandado ao Go
vernador do Estado, aonde tem documento assinado
por três Bispos do Estado do Pará, pela Fetagri, pela
CUT e pelo CIMI, já colocando, em 1996, já relatando
essa questão dessas terras. Ao mesmo tempo, tem
outro documento assinado por dezoito entidades que
também relatavam estes fatos. Em cima disso daí,
quando chegou em minhas mãos um documento as
sinado por três pessoas e essas três pessoas assina
ram esse documento, e posso mostrar pra vocês que
eles, pessoalmente, foram até o subcomandante do
Exército, em Altamira, entregar este mesmo docu
mento lá. E simplesmente, depois que eu fiz isso daí,
simplesmente a minha vida virou um inferno. Já estive
já até mesmo com o nosso Vereador aqui, Presidente
Estadual do partido, Arnaldo Jordy, com Paulo Sette
Câmara em reunião, pedindo segurança de vida; já
tive já com a Ouvidora já do Estado aqui pessoalmen
te entregando o comunicado pra ela e, simplesmen
te, eu tive pela equivalência de umas três semanas,
depois de seis meses, eu tive um soldado na porta da
minha casa, aonde eu tive a maior dificuldade, porque
eu tinha que até, de certa forma, bancar alguma coisa
pra ele, porque as condições eram mínimas. Hoje es
tou lá em Altamira e sem condições nenhuma quase,
posso dizer assim, até de trabalho, porque essa em
presa, pelo que dá pra gente perceber, ela simples
mente pegou todas as autoridades que posso dizer
de Altamira e colocou no bolso, e ela manda e des
manda dentro de Altamira. Posso relatar pra vocês.
Até mesmo essas fotos aqui que foi tirado na base da
C.R.Almeida e se vocês forem verificarem lá, vocês
vão verificar que essa é a base da C.R.Almeida. E
pela coincidência do destino, depois que eu fui cassa
do, quinze dias depois, Deputado, quinze dias depois
que eu fui cassado, um dos Vereadores que dá apoio
ao Prefeito municipal, que tá aqui na foto na base da
C.R.Almeida, foi cassado porque estava comandan
do uma quadrilha de assalto a bancos e Pacajá. Tá
aqui a foto, certo? Então, pra vocês verem o grau que
tem isso daí. Outra situação também que eu poderia
colocar pra você, que desde que eu fui cassado, en
trei com mandato de segurança dia 18-2-2000, deste
ano, e até o presente momento o Poder Judiciário não
dá o veredicto, ou seja, eu continuo sem mandato.
Fico protelando pra cá e pra lá, pra cá e pra lá e sim
plesmente não dão condições de eu poder, realmen
te, reaver o meu mandato. Tanto é a alegação que a

CPP colocou pra mim foi de que -eu tinha recebido
cem mil reais para fazer a denúncia da C.R.Almeida,
tanto na CPI como na sessão que teve na Assembléia
Legislativa. Eu coloquei bem claro pra quem quiser
que seja, pra procurar, quebrar meu sigilo bancário,
ver o que que eu tenho de bem pra verificar se algum
centavo alguém me passou ou quem foi que deu di
nheiro pra mim. Ao mesmo tempo, fizeram outro rela
to de que eu tinha recebido vinte mil reais pra votar
numa Vereadora. Se vocês verificarem, eu tenho do
cumento do terreno que eu vendi e ao mesmo tempo
eu tê com fita de vídeo aqui, aonde a Vereadora que
disse que foi beneficiada, ela declara o esquema que
foi montado, tanto é que ela cita até mesmo o nome
da C.R.Almeida que tá por detrás de tudo isso. Por
que, na verdade, senhores, o que que acontece é o
seguinte: a C.R.Almeida, o dono dela, ela nunca apa
rece. Sempre ela coloca intermediários. São os terce
iros. Lá em Altamira, por exemplo, era a Rita e o Ri
cardo que estavam na frente dos trabalhos. E outra
coisa lamentável que também na CPI Estadual acon
teceu. Que foi simplesmente ouvido o Ricardo. A Rita
e, pelo que eu tenho informação, o próprio Cecílio,
que é dono da C.R.Almeida, não foi ouvido pela CPI.
Outro detalhe também importante que eu gostaria
também de colocar aqui pra vocês é que... Perdi ago
ra o raciocínio. Eu queria... Ela não ouviu nem o Cecí
lio, nem a Rita, certo? E, ao mesmo tempo, outras
pessoas que poderiam, sem dúvida alguma, contribu
ir para esse trabalho de poder esclarecer esses fatos
todos. Como já foi colocado anteriormente, pela pró
pria Ora. Dulce, o que a gente verifica é que o próprio
Governo Federal, aonde lançou o "Livro Branco da
Grilagem de Terra", cita bem claramente o nome da
C.R.Almeida, aonde coloca esses fatos, por exemplo,
todos. E é notório dentro de Altamira, aonde todas as
pessoas que às vezes me procuram e me dizem as
sim: "Olha, o teu fim está por um 'trisco' só." É uma
questão simplesmente de tempo só que o pessoal vai
começar a te enfraquecer, vai começar a te demolir, a
te demolir e quando você nem e~pera _ você tá en
tendendo? _ você tá simplesmente',eliminado." E pelo
que se percebe, senhores, isso da{; se tem na verda
de, está-se tornando uma questãO\prática, porque é
isso daí que essa empresa tá fazendo. Eu gostaria de
deixar mais os Deputados à vontade, pois eu tenho
aqui alguns documentos e, conforme realmente o an
damento das indagações dos Deputados, eu espero
esclarecer melhor.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O primeiro Deputado inscrito, Deputado Antônio
Feijão. i

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu recebi, da se
cretaria desta, CPI, cópia do depoimento do
ex-Vereador Eduardo Modesto. E acho que atirar
numa CPI, como foi aCPI do Estado do Pará, tão im
portante, que nós estamos aqui. O que nos trouxe
aqui, na maior essência, foi o que foi apurado e está
contido nQ relatório desta CPI. O fato de mumificar
uma CPI sobre uma pessoa que é emblemática no
País, não dá mérito à CPI. Dá notfcia a alguns dos
seus participantes. E; muitas vezes, pode se transfor
mar no outdoor para quem quer ser Deputado Esta
dual, quer ser Deputado Federal. A primeira pergunta
que eu faria ao Sr. Eduardo Modesto é se ele esteve
na área da Rondon alguma vez, uma vez que, no seu
depoimento, ele diz que conhece muito bem a região
da qual ele é filho e foi representante legitimamente.

O SR. EDUARDO MODESTO - Eu só tive na
área quando três Deputados Estaduais estiveram lá e
eu tive acompanhando eles. Antes dessa data eu
nunca tinha visitado a área.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - A se
gunda coisa: o senhor colocou aí que foi respaldado
por três bispos, e eu gostaria - escrevi uma frasezi
nha que serve pra todos nós: "O cargo religioso, ele
não sacraliza a verdade:' Muitas vezes, você encontra
no presídio uma pessoa que é mais cofre de verdade
do que à beira dos altares. Portanto, o fato de um bis
po, dois bispos, três bispos lhe dizerem uma coisa
não sacraliza que o que ele está lhe dizendo seja a
verdade, tá? Sob a égide dessas cruzes, quatro mi
lhões de indfgen_as foram sucumbidos aqui na nossa
região. Portanto, a questão da fé não representa, no
Direito, o direito à verdade. Eu não quero me alongar
muito, Sr. Presidente, porque eu poderia colocar
como teve aquele filme "Kramer versus Kramer". Eu li
detalhadamente o depoimento e, em vez de especu
lar, já que temos muita coisa pela frente, eu gostaria
só de dizer o seguinte: a Sra. Jane, que faz parte da
carta, objeto do encaminhamento justo que o Verea
dor fez, recebeu uma denúncia e encaminhou. Ela
mandou uma carta - eu passo à Secretaria dessa
Mesa - fazendo juras de amor ao senhor ..., a Rondon
e aos propósitos da Rondon e ao Sr. Cecílio do Rego
Almeida, dizendo que é importante... É muito longo,
tá, é muito boa de pena, escreve bem, e eu não vou
fazer com que..., tomar o nosso tempo. O Dr. Para
guassú_mandou_uma.corresp.ondência.=.e_ontemeuJi

um trecho dela -, recomendando que o Pará nunca ti
nha um projeto ambiental, e poderia, então, ter, nesta
oportunidade, embora o Estado não reconhecesse o
processo, mas se dizia interessado até em conversar
em 4 milhões, que o Estado teria disponibilidade para
isso. O Dr. Barata fez uma visita, homenageando a
terceira idade, lá no hotel, para se encontrar com o
setuagenário Cecílio do Rego Almeida. E o senhor
alega que foi cassado pela força do Sr. Cecília do
Rego Almeida, quando perguntado pelo Deputado
Cezar Colares: "Há um envolvimento grande de Vere
adores, de Prefeitos com esse grupo?" O senhor res
pondeu: "Não". Bom, não fui eu que respondi. Foi o
senhor que respondeu. Então, veja bem. O que é im
portante do gesto de V.Sa., e o senhor deveria se
concentrar muito nisso, foi o fato da sua coragem, foi
o fato da sua perspicácia como cidadão, de denunciar
um processo que está consolidadamente reconheci
do nesse Estado aqui como quase um "Mohamed Ali
burocrático", incapaz de ser jogado à lona. Agora, sair
daf para um canibalismo pessoal, para se promover,
eu acho de alto risco, porque esse não é o caminho
de uma CPI. A CPI tem que saber o seguinte: Por que
que o cartório dá isso, e por que que a dona do cartó
rio não está na cadeia. Bom, entre o Ministério Públi
co Federal e o cartório tem a Justiça do Estado.
Ontem, com muita clareza, o Procurador da Repúbli
ca disse que o problema não ocorre, a justiça não é
feita por causa da Justiça. Cecília do Rego Almeida
terão muitos aqui. Ontem mesmo foi trazido um que
tem terras em áreas indfgenas, tem nome internacio
nal. A Jari também foi um processo desse tipo. Então,
o que eu acho é que não é momento agora de desmu
mificar o seu insucesso polftico e a sua cassação em
detrimento de algum ato de denúncia que V.Sa. tenha
feito. Portanto, Sr. Presidente, eu não faço nenhuma
pergunta ao nobre depoente em detrimento que para
mim chega, e eu sei que ele é um homem de uma ver
dade só, para mim chega, mais de 40 páginas do de
poimento dele, e pela qualidade, e pela seriedade
que a CPI do Estado do Pará levou adiante os seus
trabalhos, eu já me contento com o que está no rela
tório e nos anexos que nos foram enviados.

OSR. EDUARDO MODESTO - É, o que eu gos
taria de concluir, as falações do Deputado, primeiro
porque em 96 esses bispos que aqui assinaram esse
documento, como também essas outra entidade, eu
vejo com muito respeito e um trabalho muito sério
que tem dentro desse Estado do Pará prestado. E ao
mesmo tempo, naquela oportunidade, já pedi infor
mação_referente_a.essas terras..Então, independente
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do cunho, por exemplo, religioso, mas são umas pes
soas realmente que têm um trabalho prestado à Na
ção e acredito que tantos outros religiosos de outras
também religiões têm também prestado. E acredito
que eles, como líder, eles fizeram encaminhamento
ao Governador preocupados de uma pessoa só que
rer possuir uma área de 4,7 milhões de hectares de
terra. Então, nada melhor do que encaminhar ao Go
vernador do Estado para que ele pudesse esclarecer
melhor sobre a quantidade dessa de terra. Em ne
nhum encaminhamento que fiz, Srs. Deputados, em
nenhum momento eu coloquei que essas terras fos
sem dada para A, B ou C. Eu fiz o encaminhamento
porque acredito eu que, já que foi feito dois encami
nhamentos ao Governador, e pelo o que as pessoas
me responderam, me deram informação de que não
obtiveram resposta, nada melhor do que fazer o en
caminhamento ao Presidente da República. Ele tem
mecanismo dele acionar os outros setores pra poder
esclarecer melhor isso dar. Eu não sou contra ne
nhum grande projtlto no meu Município, em nenhum
momento. Agora, nada mais justo do que a gente sa
ber o que é que é esse projeto, pra que finalidade ele
vem, em prol, por exemplo, do Município. Em nenhum
momento eu quis, Sr. Presidente e demais Deputa
dos, de fazer..., de promoção pessoal, eu quis fazer a
minha obrigação. Quantos encaminhamentos o Go
vernador..., os senhores mesmos, Deputados, já não
receberam. E de certa maneira, às vezes, vocês não
dão tanta importância porque pensam que ali não tem
tanta importância. Faça uma idéia o Presidente da
República. Então, quando as pessoas me procuraram
e me passaram, por exemplo, o documento _ a gente
já via comentários desse na cidade _, nada mais justo
do que eu encaminhar ao Presidente da República. E
que foi daí que se a revista Veja não tivesse publica
do, não tivesse ido lá em Altamira e verificado os pon
tos que eles verificaram e realmente ter noticiado, eu
acredito que seria mais um caso que ia realmente
passar despercebido como saiu aquela matéria da
IstoÉ, que depois eu fui juntando elementos... Isso
daqui aconteceu no Amapá, ó. Aqui diz na matéria
IstoÉ, de 97. Eu comecei depois a fazer o levanta
mento de dados. Aí diz aqui: "Trambique no Amapá.
CR Almeida envolvida em golpe que levou à liquida
ção do Banap". Então, aqui diz que liA credibilidade
internacional do banco Central e das operações bra
sileiras" e tal. .. Estavam dando o golpe lá de 6 bilhões
de dólares, e até aqui tem... aqui embaixo até o Sena
dor José Sarney, do PMDB do Amapá, alerta o Go
vernador, onde diz que até questão do narcotráfico

poderia o pessoal estar lavando dinheiro. Isso não foi
o Vereador Edu que falou, certo? Então, devido a
essa anexação de vários documentos que a gente
pegou, o que foi que eu fiz? ~ada melhor do que man
dar ao Presidente da República para ele verificar.
Então, foi isso que eu fiz, certo? E se a revista Veja
não tivesse publicado nada, com certeza absoluta
não ia ter tido CPI estadual, não ia ter CPI nacional, e
eu quero agradecer aqui ao Deputado Sérgio Carva
lho, que teve essa coragem de fazer esse encami
nhamento, de ler essa reportagem e ter essa iniciativa
pra poder esclarecer, que sem dúvida alguma, Depu
tado, eu acredito que o Brasil todo vai recuperar uma
das maiores riquezas que são, mais ou menos, mais
de 90 milhões de hectares de terra, que sem dúvida
alguma vai dar para resolver muita questão, não só
agrária como outras, serviço em prol, por exemplo, do
nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Antonio Feijão, meio minuto.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, é importante explicar a questão do Ba
nap. Esta... Banap foi um espertalhão chamado Ricar
do Saad que chegou ao Amapá, se associou com al
gumas pessoas, inclusive com alguns filhos desta ter
ra do Pará também, e a partir daí montou um golpe,
um golpe de trazer bilhões e bilhões de dólares. De
imediato e de pronto, toda a bancada do Estado e
todo o estafe do Governo do Estado se mobilizaram e
o Banco Central tomou as devidas providências. Nós
não temos o hábito, no nosso mundo político, de pe
gar a parte e condenar o todo. Ontem, se citava o
nome do Ministro do Meio Ambiente, e o Procurador
Geral da República, que é um homem aplicado a este
mister, dizia, com muita cautela, que nada, nenhum
indício envolvia o Ministro. Então, de repente, você
pega a revista IstoÉ, que já fez história e mais histó
ria, e começa a condenar todas as autoridades do
Estado do Amapá, nós vamos começar a achar que
nós não precisamos mais conviver, nós precisamos
só sentar na Internet, que agora na Uol tem essa re
vista, e ficar lendo e fazendo as nossas sentenças.
Portanto, Vereador, a questão do Amapá corre léguas
da verdade que V.Sa. colocou aí. Nós acompanhamos
os oito Deputados, os três Senadores, o Governo do
Estado, o Ministério Público Federal, e não tem ne
nhuma pista próxima desta ilação que foi feita. A
questão envolve um grupo de sabidos do Estado, um
grupo de sabidos do Pará e um sabido chamado Ri
cardo Saad.
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o SR. PRESIBENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra Q Deputado Nilson Mourão por 3
minutos. " ",:

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, Srs,' Deputados, meu caro Vereador,
ex-Vereador Eduardo Modesto, o seu depoimento foi
muito importante nessa Comissão. Um Vereador de
um Município do interior

l
do Estado do Pará, enfren

tando um dos que se dizem maiores empresários
deste País: Cecília Rego de Almeida. Você é uma es
pécie de Davi contra Golias. Mas Davi foi vitorioso.
Apenas com uma baladeira acertou na testa de Goli
as. Vereador, tenho algumas perguntas a fazer. Você
se sente ameaçado de morte?

O SR. EDUARDO MODESTO - Me sinto sim.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Isso é
uma questão muito importante, Presidente. Temos di
ante de nós um depoimento de um ex-Vereador que
se diz ameaçado de morte. Você responsabiliza al
guém?

O SR. EDUARDO MODESTO - Eu acredito...,
eu responsabilizo a empresa, pois em nenhum mo
mento ela vai. .. ela aceita de que esse encaminha
mento que foi feito, eu não tenho uma prova, certo, di
retamente, de que eu recebi, logo depois que fez esse
encaminhamento, alguns telefonemas anônimos pra
minha casa, você está entendendo, e tento buscar...,
tomar precaução máxima no sentido de não sair à no
ite, não ir para reuniões. Fico no sentido mais preso
dentro de casa devido realmente esse medo que eu
tenho de, de repente, de uma hora para outra eu sim
plesmente é... simplesmente sumir do mapa. E isso
aqui dentro do nosso Estado acontece muito isso.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Além
dos telefonemas anônimos, certamente, e o clima ge
rai que você está sentindo, ocorreram outros fatos...
ocorreram outros fatos, outras agressões, outros
eventos que fizeram com que você concluísse que
você está ameaçado de morte?

O SR. EDUARDO MODESTO - Deputado, só
para você dar uma verificada, até mesmo pegando
até um pouco da resposta - S.Exa. está aqui do meu
lado -, está aqui bem característico essa aqui, olha:
"Deputados querem CPI contra CR Almeida". Isso
aqui foi um dos primeiros documentos que teve na
questão da minha CPP, certo? E na seqüência desse
documento aqui está o encaminhamento que eu fiz
ao Presidente da República. É que eu estou colocan
do para vocês para vocês tomarem a conclusão exata
de que foi através do encaminhamento que eu fiz da
CR Almeida, que está até anexado_aqui nas primeiras

páginas, que levou à minha cassação da Câmara Mu
nicipal de Altamira, que não me deram nem o direito
de defesa. Nenhuma testemunha minha foi ouvida
certo, lá na Câmara Municipal de Altamira. Enfim, s~
eu fosse relatar o que aconteceu lá foi uma coisa ab
surda, e que, infelizmente, até hoje, o Poder Judiciá
rio de Altamira não tomou pé disso daí, ou seja, não
tomou nenhuma providência. Sem dizer para vocês,
Deputado, que a Câmara Municipal de Altamira ela
está totalmente irregular. Ela invadiu a Câmara Muni
cipal, destituiu todos os integrantes lá e se apossou
do poder e está até hoje. E fizeram encãmmhâmento
para o Poder Judiciário, e até hoje não responderam
simplesmente nada.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Verea
dor, eu gostaria de lhe fazer mais algumas perguntas.
Queria que o senhor ficasse atento para respondê-Ias
todas. A primeira delas é o seguinte. Veja bem, o se
nhor se diz ameaçado de morte, recebeu telefonemas
anônimos e teve o seu mandato cassado. A pergunta
que eu lhe fiz anteriormente, que eu quero que o se
nhor atente: se além desses dois fatos houve outros 
só um minutinho -, agressões ou outras circunstânci
as em que te levaram a concluir isso. A outra pergun
ta, a outra pergunta é a seguinte: Se tem notícia, tem
informações se a CR Almeida ou a RondQ[l, ou al
guém que represente esse grupo econômico, tem em
Altamira capangas e pistoleiros? A terceira pergun
ta... Não, responda essas duas, e a última eu quero
lhe indagar a respeito do cartório de Altamira.

O SR. EDUARDO MODESTO - O que eu posso
responder, Deputado, principalmente esses dois fa
tos, principais, você está entendendo, que acontece
ram comigo, e como eu já falei anteriormente, eu ten
to me precaver ao máximo. Sobre a questão de agres
são, no sentido assim comigo, diretamente, algum ou
tro atentado, alguma coisa, nesse sentido não houve
não.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Não
houve? O senhor tem notícias, informações...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Só um instantinho, Deputado. Como no caso o
depoente está afirmando que houve ameaça... amea
ça de morte, eu quero que ele seja preciso nos questi
onamentos que V. Exª faz. Ele tem que responder pre
cisamente, o que V. Exª está perguntando a ele.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Presi
dente, eu entendi que ele concluiu... ele concluiu que
está sendo ameaçado de morte, em primeiro lugar,
pela retaliação da cassação do seu mandato. Em se-

_gundo lugar, por telefonemas_ anônimos._e _pelo clima
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geral que ele está sentindo. Indagado se teria ocorri·
do outros eventos, outras agressões,"ele respondeu
que não, pelo que eu entendi. ExatQ? Eu lhe fiz uma
pergunta precisa, eu lhe fiz uma outra pergunta preci
sa, Vereador, que é: o senhor tem 'notrcia, informa
ções, dados concretos de que o seu... a' empresa que
representa lá o Sr. Cecílio Rego de Almeida, se ele
tem capangas ou pistoleiros na região?

O SR. EDUARDO MODESTO - Eu, realmente,
eu não conheço. Existem só comentários. Eu não

··posso realmente afirmar para o senhor, que eu não vi
lá. Informações que me foram passadas é que esse
cidadão que está aqui na foto, né, parece-me que é
parente diz que do Rambo, certo? Foi a informação
que me passaram, aquele Rambo que aconteceu
aquele fato lá em Castelo dos Sonhos, tá? Teve lá
uma pessoa que tinha vários problemas com a Justi
ça. Foi a informação que me foi passada. Agora, se eu
conheço algum pistoleiro da CR Almeida lá , eu não
conheço.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Uma
última pergunta para encerrar, Presid~nte. O cartório
de Altamira, ele está presente permanentemente aqui
em todos os depoimentos que são prestado aqui nes
sa CPI e são ... é lembrado em praticamente todas as
informações prestadas, desde professores, advoga
dos, militantes dos movimentos sociais. O que se fala
a respeito do cartório de Altamira lá em Altamira mes
mo? O que é que o povo pensa? Se o povo leva a sé
rio aquele cartório, se é tido como cartório realmente
de produzir trtulos falsos, verdadeira fábrica de grila
gens ou fábrica de grilos. Qual é a impressão que o
senhor tem e que o povo de Altamira, na sua opinião,
teria?

O SR. EDUARDO MODESTO - Deputado, o
que eu posso afirmar para o senhor, para os senho
res, é de que existe uma insegurança muito grande na
maioria da população referente a esses documentos
lá, que são emitidos pelo cartório de Altamira, certo?
Eu antes eu nunca tinha tido nenhum documento so
bre a questão lá do cartório. Logo depois que foram
feitos esses encaminhamentos é que a gente come~

çou a... O quê? A analisar com mais profundidade
essa documentação, a tentar se informar mais, certo?
E chamou bastante a atenção sobre os documentos
lá. Então, tanto é que lá, quando aconteceu o fato, até
mesmo comigo, o próprio, por exemplo, cartório vi
brou com isso dar tudo: o fato de, no momento...,
quando aconteceu de até perder o mandato. Então,
existe uma insegurança muito grande da população
em geral e comentários de que existe lá e que sim-

plesmente não vai acontecer nada:·Estão se dando
realmente um tempo, mas que a conclusão final é que
o pessoal vai continuar realmente' com o cartório.l;tOr
que essa questão de documentãção não é de hoje,
diz que já vem há muito tempo'. '

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Satis-
feito, Presidente. "

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Renildo. Pedimos aos Srs. Parlamen
tares para serem objetivos. Nós já temos uma série de
convidados presentes aqui ao pl,enário para serem
ouvidos ainda na parte da manhã.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Sr. Presi
dente. Eduardo, obrigado pela sua presença. Você
disse o seguinte, que foi cassado por causa dos enca
minhamentos. Isso não... A Câmara deve ter te infor
mado, não acredito que isso seja, porque isso não é
motivo de cassação. Diz aqui pra nós: liA Câmara ale
gou que fui cassado por causa disso". Só isso. Sem
mais. Só basta dizer qual foi a alegação da Câmara da
tua cassação: Não é encaminhamento. Esquece en
caminhamento, porque encaminhamento é legalmen
te... Se foi isso você volta hoje pra lá. Diz assim: nA Câ
mara alegou que eu fui cassado por causa disso".

O SR. EDUARDO MODESTO - Tá. Ela colocou
dois pontos. Os documentos estão aqui, que vocês
podem verificar depois, tá? Primeiro, que eu tinha re
cebido 100 mil reais para fazer a denúncia contra C. R.
Almeida. Segundo, que eu recebi 20 mil reais para vo
tar na Vereadora Amélia, tá? Foi esses dois pontos
que eles alegaram.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Tã bom.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Babá. Peço ao Deputado Babá para
ser preciso.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Eu só queria que
ele repetisse os motivos que levaram à cassação, que
está...

OSR. EDUARDO MODESTO - Que eu tinha re
cebido 100 mil reais para mim é... fazer a denúncia
contra a C. R. Almeida. E, segundo, que eu tinha rece
bido 20 mil reais para votar na Vereadora Amélia.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Mas isso
está nos autos, que você recebeu o dinheiro pra de

, nunciar, por isso que você foi cassado? Está escrito
desse jeito? O Presidente da Câmara colocou desse
jeito?

O SR. EDUARDO MODESTO - Eles acataram a
denúncia que foi feita.
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o SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Não,
não... Por quem'b, "-,'"

O SR. EDUARDO MODESTO - Hein?
O SR. DE'PUTADO RENILDO LEAL - Por

quem?
O SR. EDUÁRDO MODESTO - Eles pegaram

uma pessoa lá, você está entendendo, e colocaram á
denúncia aqui, e a.'denúncia anexada aqui, está aqui
junto aqui. .

O SR. DEPUTÀDO RENILDO LEAL - Mas aí na
denúncia diz o seguinte: você está sendo cassado,
porque você recebeú dinheiro para denunciar. Esse
foi o veredicto? " ,

O SR. EDUARDO MODESTO - Num dos depoi
mentos das três pessoas, certo...

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Não, é só
"sim" ou "não". '

O SR. EDUARDO MODESTO - Foi isso que
aconteceu, Deputado.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Está no
veredicto? Está no veredicto: você recebeu, foi cassa
do, porque... Fui tirado do cargo porque fui denuncia
do de ter recebido 100 mil para denunciar e 20 pra vo
tar.

O SR. EDUARDO MODESTO - Isso.
O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Quem

deu cem e quem deu os vinte?
O SR. EDUARDO MODESTO - Está aqui no do

cumento, se quiser verificar, Deputado, se não vou ter
que entrar nos detalhes todinhos.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Então, eu
olho os autos. Pode deixar, eu olho os autos. Obriga
do.

O SR. DEPUTADO BADU PICANÇO - Sr. Pre
sidente, por favor, só acompanhando aqui a pergunta,
eu queria saber se o senhor, Vereador, o senhor se
dispõe a autorizar a quebra do seu sigilo bancário?

O SR. EDUARDO MODESTO - Já tá autoriza-
do.

O SR. DEPUTADO BADU PICANÇO - Tá auto
rizado?

O SR. EDUARDO MODESTO - Tá autorizado.
O SR. DEPUTADO BADU PICANÇO - Eu gos

taria que a Secretaria da Mesa providenciasse um do
cumento que ele, espontânea...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Então, o senhor está requerendo a quebra do si
gila...bancário.do. Vereador?

O SR. DEPUTADO BADU PIOANÇO - Não, eu
não tê requerendo. Ele se dispõem a autorizar. Eu
gostaria que a Secretaria da Mesa é...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu pergunto ao Vereador: O senhor se dispõe a
assinar para a CPI autorização para a quebra do seu
sigilo bancário?

O SR. EDUARDO MODESTO - Aceito, sim, De
putado. Como também eu até aproveitaria a oportuni
dade pra vocês verificarem que como "rolou" dinheiro
com os outros Vereadores pra votar contra a minha
cassação, que se pudesse fazer esse encaminho
para que os outros Vereadores quebrassem também
o sigilo bancário também.

O SR. DEPUTADO BADU PICANÇO - Bom, se
é espontâneo eu acho que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, ele está colocando. Algum outro Deputado
quer discutir a matéria?

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Vamos
pôr em votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Vamos.

O SR. DEPUTADO BADU PICANÇO - Eu acho
que sendo espontâneo não precisa de votação. Eu
acho...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não, não, mas não se trata disso, se trata do ob
jeto. É preciso saber o que a CPI tem de interesse
nessa questão. Então, eu quero que o Deputado,
como autor que foi da proposta, possa explicitar por
que que a CPI quer a quebra do sigilo bancário do Ve
reador Eduardo Modesto? Em que que isso contribui
para a nossa CPI?

O SR. DEPUTADO BADU PICANÇO - É por
que existe o comentário... Segundo o Vereador, existe
o comentário que ele é acusado de pegar 100 mil pra
fazer as denúncia contra a empresa. Não é? Não foi
isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Então esse é o objeto?

O SR. DEPUTADO BADU PICANÇO - Esse é o
objeto. A gente quer saber se realmente a denúncia
que ele fez foi uma coisa espontânea ou se eJe foi
pago por alguém pra fazer essas denúncias.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.

Presidente, eu poderia ler, com toda vênia, aos cole
gas uma parte do processo que levou à cassação.
Não.se trata do.objeto dessa CP!. '~Não.bastassemos
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documentos colecionados aos autos revelarem o re
cebimento da importância de 20 mil reais pelo denun
ciado no dia da eleição da Mesa". Então, eu acho que
essa questão, ela poderia ter a resposta se todos nós
recebêssemos o processo. Na realidade, o Deputado
foi... o Vereador foi cassado por ter tido um recebi
mento de 20 mil reais num processo de eleição da
Mesa, todo comprovado com documentação bancá
ria. Então, a questão aqui não é o mérito dele, eu
acho que isso ficou no foro adequado, que é a Câma
ra Munieipa/ de Altamira. Mas, se os demais colegas
quiserem mudar a diretriz da nossa CPI, eu acionas
se o pedido de proteção à testemunha para poder ser
dado garantias de vida a ele. Porque, como ainda on
tem aqui, o senhor... que foi dirigente do Iterpa...

(Intervenção inaudfve/.)

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não. Lamarão, e o
jornalista Lúcio Flávio Pinto mostram claramente os
dois pesos da Justiça paraense. O Sr. Cecílio do Rego
de Almeida entrou com um processo contra o Sr. La
marão e contra o Jornalista Lúcio Flávio Pinto e con
tra também o Vereador, pelo menos no caso dos dois,
eles foram... o processo foi mais célere possível no
sentido de ouvir o Sr. Lamarão e o Jornalista Lúcio
Flávio Pinto. Quer dizer, quando é pra atender um pe
dido do Sr. Cecílio do Rego de Almeida, a Justiça pa
raense age de uma forma rapidíssima. Agora, quando
é pra tomar decisões, tanto com relação ao afasta
mento do Vereador, no caso do Juiz... Porque o Vere
ador entrou com o pedido, porque tem coisas que são
absurdas. Porque, na verdade, o que está se colocan
do aqui da Câmara de Itaituba, o que foi montado... ,
de Altamira, desculpe, o que foi montado, inclusive já
tomaram de assalto a Câmara. Depois de julgamen
tos na Justiça paraense e na Justiça Federal, com re
lação à questão da Mesa, entendeu, quer dizer acon
tecem coisas... E o juiz Malato, que deveria estar to
mando posições, até hoje não toma posição nem pra
"sim" ou pra "não", pra dizer que o Vereador tem razão
ou não, porque daqui há pouco o bandido vira o Vere
ador. É o que acaba acontecendo. E nós não pode
mos assistir isso pacificamente, porque gera indigna
ção. Nós não podemos, como uma CPI - eu, particu
larmente, que venho do Estado do Pará -, vendo es
ses processos tramitarem na Justiça paraense, pas
sarem três anos, um Desembargador passar três
anos com um processo em mãos, não dá! Um mínimo
prosseguimento no processo... Nós vamos, daqui há
pouco, ouvi-lo, vamos querer os esclarecimentos ne
cessários. Mas é um problema grave, o que mostra
um tumor muito grande na Justiça paraense. Isso, pra

mim, é muito grave, porque a prática está sendo se
guida pelos Juízes. A prática está sendo seguida pe
los Juízes, entendeu? Se um Desembargador, aqui
em cima, não dá celeridade ao processo, o Juiz se
gue a mesma orientação do Desembargador? Então,
eu pediria a convocação dos Juiz Emane Malato para
depor nesta CPI, porque, aparentemente, é um caso
específico de um Vereador, mas não é. É o Vereador
que iniciou todo o processo da principal grilagem de
terra na Amazônia, que é, inclusive, um dos motivos
desta CPI, principal motivo desta CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não há mais...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Vou fazer por escri
to a solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Hein?

O SR. DEPUTADO BABÁ - Eu vou fazer por es
crito o requerimento pedindo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não. Então, para encerrar, Deputado Almir
Sá. Peço que seja objetivo. Nós já vamos para 11 ho
ras da manhã. Temos 6 pessoas para ouvir.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Sr. Presidente,
quero passar a V. Ex!! requerimento que solicita à Pre
sidência desta Mesa convidar um representante da
Funai, já que se trata de grande parte dessa área a
área indígena Caiapó e, até o momento, não vimos
nenhuma ação no sentido de ouvir a Funai nesta
questão. O que é mais grave é que há interesse fede
ral nesta questão, protegido pela Constituição, áreas
tradicionalmente ocupadas pelos Caiapós. Fica o
meu requerimento; passo às mãos de V. Ex!! Não inte-

o ressa nenhuma pergunta...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Almir Sá, esta Mesa recebe o reque
rimento, mas ele está prejudicado, tendo em vista que
o representante da Funai já está convidado a compa
recer hoje, agora de manhã.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente...

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Na minha rela
ção, Sr. Presidente, não consta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Frederico de Macedo Oliveira, Frederico de Ma
cedo Oliveira.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Estou satisfei
to, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Está prejudicado o requerimento de V. Ex!!
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o SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Agradeço ao Vereador Modesto a sua participa
ção na nossa Comissão.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente, eu... Não me foi dada a palavra, até agora.
Eu fui autor, inclusive, do requerimento de convoca
ção dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Mas, é... me desculpe. Só porque V.Exa. não es
tava inscrito. Não pediu inscrição.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL 
Como autor do requerimento da convocação dele é
regimental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Mas concedo a palavra a V. Ex!!.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Mas
eu... Só queria ser bem objetivo para não tomar mais
tempo. Primeiro, parabenizá-lo pela denúncia que fez,
que se não fosse feito não teria hoje, inclusive, essa
CPI. Prestou um serviço ao País. Segunda questão,
você colocou aqui de que a sua cassação tem o dedo
da CR Almeida por trás e teria o envolvimento supos
to dos vereadores e talvez do prefeito. Pergunto, de
forma objetiva: há algum fato concreto, alguma procu
ra de relação, de conversa, algum vereador ou prefei
to ou intermediário desses lhe procurou pra falar so
bre o assunto e qual o fato concreto que lhe leva dizer
que os vereadores e ou o prefeito têm uma relação di
reta e são responsáveis, através da CR Almeida, pela
sua cassação?

O SR. EDUARDO MODESTO - O Prefeito já
participou de algumas reuniões no escritório da em
presa, aqui em Belém. Como também o pessoal da di
reção da empresa, lá em Altamira, já tiveram várias,
já, reuniões juntas, já. E, ao mesmo tempo, se você
verificar até mesmo o próprio depoimento, por exem
plo, do Prefeito, você vai verificar que ele desvincula
totalmente dessa direção da grilagem de terra e colo
ca a questão de grilagem de terra urbana dentro do
Município, no depoimento dele. E é constante....
Pode, nesses últimos tempos, agora, ter parado um
pouco mais o contato entre ambos, entre o Prefeito e
a direção, por exemplo, da empresa. Não sei se res
pondi à altura.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL 
Alguém procurou a você, especialmente, algum vere
ador_ou o_prefeito,_sobr.e_este-assunto?

O SR. EDUARDO MODESTO - Não, inicialmen
te, por exemplo, quando começou a administração, eu
conheci ambos - você tá entendendo? -, tanto o
pessoal dessa..., o Ricardo, da empresa, como tam
bém o prefeito, e eles continuaram num contato cons
tante nisso daí. Agora, nenhum vereador me procurou
no sentido de me dar alguma informação, me trazen
do alguma coisa para tentar me beneficiar. Nada dis
so.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL 
Algum vereador lhe disse que a sua cassação era em
função da denúncia? Chegou a lhe falar?

O SR. EDUARDO MODESTO - Isso é comentá
rio. Isso é comentário lógico, lá. Se vocês tivessem
oportunidade de você assistir, aqui, a fita que a verea
dora que diz que foi beneficiada com... que ela me
passou 20 mil reais... Se vocês assistirem aqui a fita
de vídeo que passou nos jornais de Altamira, ela colo
ca claramente, certo, que a empresa tá por de trás
disso aí, que tiveram várias reuniões lá na casa do
prefeito municipal.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL 
Algum vereador lhe disse: "Olha, colega, você tá sen
do cassado pelo que você denunciou?"

O SR. EDUARDO MODESTO - Sim.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL 
Quem?

O SR. EDUARDO MODESTO - A Vereadora... a
Vereadora Amélia.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL 
Obrigado.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - No
bre Vereador, é... na sua citação, agora, houve uma
colocação: "Vereadora... O dinheiro de 20 mil reais
que ela me passou ou que ela me teria passado"?

O SR. EDUARDO MODESTO - É que eles arru
maram um intermediário, tá? Eu vendi dois terrenos,
tá, e o que que aconteceu? Pegaram esse dinheiro
que foi depositado na conta, por exemplo, da minha
esposa - essa negociação foi feita em março -, aí,
quando chegou, por exemplo, em novembro, e veio di
zer que diz que o que houve, na verdade, não foi a ne
gociação dos terrenos, mas sim que houve foi que
esse intermediário, através desta vereadora que
mandou passar esse dinheiro. E eu tô aqui com os
comprovantes dos documentos todinhos, assinado
pela pessoa que comprou os terrenos, reconhecido
em cartório, tá? Tem as testemunha que presencia
ral1Leste_negócio.__e._simplesmente._a....C.PLnem..uma
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das testemunha deixaram ouvir na... na... Cpp que foi
criada dentro do Município.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - E foi
a Vereadora que passou esse dinheiro para os terre
nos?

O SR. EDUARDO MODESTO - Não, não. A
pessoa que me comprou, Wanderley Arraes, ele... foi
colocado que ele tinha passado dinheiro para este ci
dadão, este cidadão tinha feito o intermediário para
mim.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA 
Então, a Vereadora não lhe passou nem um dinheiro
diretamente?

O SR. EDUARDO MODESTO - Não, nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, agradeço, Vereador Modesto, a sua contri
buição.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Presi
dente, Presidente, Presidente, por favor. Questão de
ordem. Questão muito importante, aqui, só para es
clarecer, porque o depoimento do Vereador tem tudo
a ver com o debate que nós estamos travando. O De
putado Cascavel fez uma pergunta para o Vereador,
que, sem pedir a procuração do Vereador... Eu tenho
aqui, Deputado, o relatório da cassação do Vereador.
E aqui em mãos tem, Presidente, o relatório do Rela
tor da Comissão Processante. Por que que o Verea
dor foi cassado? O Relator conclui da seguinte for
ma... Presidente, porque eu quero requerer depois a
cópia desse processo. Conclusão: "Primeira acusa
ção - Utilizar-se do cargo de Vice-Presidente da Câ
mara Municipal de Altamira para assacar denúncias
contra o grupo econômico CR Almeida e instituições,
como a Procuradoria da República, a Polícia Federal,
sem que tivessem sido devidamente investigadas e
levadas a deliberação à Plenário. Diante da inexistên
cia de previsão legal para aplicação de pena mais
branda que a de cassação do mandato, sou favorável
a que o seja julgado improcedente essa acusação:'
Então, Vereador, esta questão da CR Almeida é uma
das que está em primeiro plano no debate da cassa
ção, que resultou na cassação do Vereador. Era isso,
Sr. Presidente.

(Intervenção {naudível.)

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - É, ao
final ele ... ele julga improcedente, porque... mas é o
que está em primeiro plano.

O SR. DEPUrADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu quero, eu quero, eu quero, objetivamente...
Nós temos um objeto da nossa 'CPI. Não estamos
aqui para discutir a cassação do Vereador: Euquero
deixar isso bem claro aos Srs. Deputados, que pos
sam entender, entender aonde nós queremos chegar
com a CPI; não se perder numa questão que para nós
não é mais importante. Então, eu quero deixar isso
claro aos senhores. Querem continuar a debater?
Estamos com uma série de convidados no plenário.
Agora, nós estamos, a meu ver, debatendo um assun
to que não nos compete. Com a palavra o Deputado
Airton Cascavel.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Eu
só... só quero, Deputado Nilson Mourão, colocar que
eu fiz algumas perguntas de forma imparcial, até por
que o Vereador faz parte do meu partido, PPS, e pro
curei não tomar juízo a nenhuma questão envolvida
que está no relatório. Eu só quis que ele respondesse
alguma coisa, porque também entendo, Presidente,
que essa relação do Vereador é...é em relação à CPI,
sim. Se não fosse ele nós não teríamos a CPI, hoje,
aqui. Então, a relação da CPI... do, da CR Almeida
com a Câmara de Vereadores pode realmente resul
tar num fato que deva ser apurado por essa CPI. Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Alguém mais? Agradeço ao Vereador. Convido
a tomar assento à mesa o Sr. Carlos Xavier, Presiden
te da Federação Agrícola do Estado do Pará, e tam
bém o Dr. Darwin Boerner Junior, Superintendente do
Incra. Vou conceder a palavra ao Dr. Carlos Xavier,
por vinte minutos. Depois, irei conceder a palavra ao
Dr. Darwin por vinte minutos, como Superintend~nte

do INCRA do Pará. E depois nós vamos debater a
questão. Com a palavra o Dr. Carlos Xavier.

O SR. CARLOS FERNANDES XAVIER - Srs.
Deputados, primeiro é fazer um agradecimento deste
honroso convite, para que possamos dar aqui o nosso
testemunho e a nossa contribuição aos trabalhos
dessa Comissão. NãO sei se como representante dos
produtores rurais, se vamos dar uma contribuição de
cisiva a esse trabalho. Mas eu gostaria de pedir per
missão ao Sr. Presidente, eu não poderia deixar de
passar esse momento, de registrar aqui o belíssimo
trabalho aqui, o belíssimo depoimento apresentado
pela Drª Dulce, Presidente do Iterpa, e o reconheci
mento da classe produtora rural desse Estado a esse
trabalho que a Drª Dulce, a essa contribuição que ela
vem dando a esse setor há muitos anos, quando no
Incra e, ultimamente, na Presidência do Instituto de



Junho de 2000 DUUuODACÂMARADOSDEPUTADOS Sexta·feira 2 29839

Terras do Pará. Sr. Presidente, a ocupação, a ocupa
ção da Amazônia, e particularmente no Estado do
Pará, ela ocorreu com o chamamento do Governo Fe
deraj quando da abertura de estradas federais em
nosso Estado e" sobretudo, na época do Governo re
volucionário e, sobretudo, com a expansão da frontei-
ra agrícola desse País. Esse Estado era um Estado
eminentemente extrativista, ironicamente sem ne
nhuma infra-estrutura necessária à produção. Tive
mos aqui dificurdade quando companheiros do Brasir'
inteiro se dirigiram para a Amazônia com essa falta de
infra-estrutura ligada à produção e também na área
fundiária. Na área da produção não existe nenhuma
tradição com negócios relacionados, sobretudo, a es
sas transações ilegais de terra. Na realidade, quem é
grileiro não é produtor. E ultimamente o que é que
tem ocorrido no setor rural? Particularmente, de 94
para cá, já vinha sendo acentuado desde o Plano
Cruzado, no Governo Sarney, depois do Plano Collor,
e chegou ao extremo exatamente no Plano Real, em
94, com uma grande perda de renda da atividade ru
ral, e, conseqüentemente, a queda também no valor
das terras. As nossas terras aqui no Pará têm um pre-
ço baixíssimo com relação a outros Estados. E se
nota perfeitamente, Sr. Presidente, que nós não te
mos aqui conflitos, aqui, entre produtores. Não existe
esse conflito entre produtores. Essa queda acentua-
da da renda, ela vem sendo ainda mais fortalecida,
sobretudo com esse processo de globalização, por
que os concorrentes hoje no setor produtivo não é o
nosso vizinho aqui, é exatamente aquele produtor
que a sua origem é em países que subsidiam forte
mente a atividade rural. Nos estudos que nós temos
na Federação da Agricultura, prova-se de que o pro
dutor rural americano, ele recebe da sua renda total
50% de subsídio do Tesouro norte-americano. E pas
mem os senhores que na Europa e na Ásia esse sub
sídio ainda é muito mais acentuado, chegando a limi-
te de 70% de sua renda. Se observa ainda que são
países dotados de políticas públicas voltadas à ativi
dade rural, diferentemente do que ocorre aqui no nos
so. Conseqüentemente, em função de toda essa situ
ação, o produtor rural brasileiro e, particularmente, o
produtor rural da Amazônia, em especial o do Pará,
que vive ainda adicionado a tudo isso, a esse custo
amazônico, que é exatamente o viés ambiental... Nós
estamos numa região onde 50% de sua área, apesar
de você ter pago a área total, 50% é destinado à re
serva, e que, por força de uma medida provisória que
vem sendo já reeditada há 48 meses, essa reserva
amplia-se para 80%, onde você perde a competitivi
dade comrelação.aprodutores.de outras.regiões.bra" _ '

sileiras. Essa região, essa área de reserva aonde
você tem que averbar no Cartório de Nome.s,da,UniãO
e aonde você tem, necessariamente, que manter a
estrada, você tem que perder tempo do centro das
decisões até a sua propriedade, você tem deprecia
ção de veículo, enfim, é esse custo amazônico que
também reforça a situação da inviabilidade econômi
ca da atividade rural no Brasil e, particularmente, aqui
np Estado. Com tudo isso, Sr. Presidente, é uma'ãtiVi-'
dade que... o processo migratório é intenso... Isso
vem ocorrendo em todo o Brasil, mais fortemente em
nossa região. A nossa atividade não tem nenhum
atrativo hoje porque ela não dá..., ela não da renda,
ela não tem lucro... Só permanece nessa atividade
aqueles que só sabem fazer isso. O produtor rura', ele
tem origem junto a seus..., a sua família, e ele é filho
de produtor ou é neto de produtor... Por outro lado,
ele também não pode pegar sua propriedade e colo
car nas costas e levar pra outro Estado, pra outro
País. Então, observem os sennores.uma situação ex
tremamente difícil. Eu estou relatando isso porque
acho e entendo que a nossa contribuição não seria
uma contribuição decisiva aos trabalhos..., aos traba
lhos dessa Comissão. Mas é importante de se menci
onar isso aqui. E eu quero dizer ao Deputa
do-Presidente dessa Comissão que não vamos ne
cessitar de todo esse tempo para nossa exposição e
concluir de que seria importante, mas muito importan
te, pelo que nós ouvimos aqui, no depoimento de hoje
e de ontem, que eu acompanhei pelo... , pela impren
sa... Se observa claramente que a situação fundiária
do Estado necessita - er ãí, Presidente, é uma, é uma
proposta que eu gostaria de deixar à Comissão - é
que se, se faça um cadastro único de terra no Estado.
Nós chegamos a um momento aqui que nós tínhamos
no Estado, legislando aqui sobre terras, não só o
Incra, o Gebam, o Getat, o Iterpa e mais o SPU...
Acho que é importante, não é, eu acho decisivo até
que se nós tivéssemos um cadastro único de terra no
Estado resolveria toda... esse impasse. E outro fato
também... eu..., que eu vejo sobremodo importante é
o zoneamento ecológico e econômico. Esse é funda
mental porque aí nós iríamos definir de forma técnica
aonde se vai fazer agricultura, onde vai fazer pecuá
ria, onde se vai preservar, enfim, tendo essa defini
ção, com certeza, e o cadastro, resolveria de uma vez
por todas toda essa situação imposta aí, nér ao nosso
Estado. Era essa..., essa posição, Sr. Presidente, que
eu gostaria de trazer a essa comissão, e me colocar
inteiramente à disposição para a continuidade desse
trabalho. Muito obrigado•.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Agradeço o Dr. Carlos Xavier a contribuição à
Comissão. Mas antes de passar ao debate, eu gosta
ria de convidar a Drª. Desembargadora Maria de Na
zareth Brabo de Souza a tomar assento à mesa. (Pau
sa.) Nós vamos rapidamente, rapidamente, antes da
fala da Drª Maria de Nazareth, nós vamos rapidamen
te... Algum Deputado deseja fazer o questionamento
ao Dr. Xavier? Algum Deputado deseja fazer questio
namento ao Dr. Xavier? (Pausa.) Deputado Paulo Ro
cha.

o SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Eh... Dr.
Carlos Xavier, não é nenhuma pergunta maliciosa,
não, mas eh... não é graça, inclusive, mas o Carlos
Medeiros, ele é filiado à..., à Federação?

O SR. CARLOS FERNANDES XAVIER - Depu
tado...

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Não é
graça, não. É que você sabe da história e..., e...

O SR. CARLOS FERNANDES XAVIER - Depu
tado, eu acho importantíssimo mesmo a sua pergun
ta... e a gente deve também aqui, né, ressaltar o tra
balho que S. Ex!! tem... , tem feito por esse Estado.
O... , a Federação da Agricultura, ela é representante
- e tá em seus estatutos - e defende o produtor rural,
e não o proprietário de terra e não o especulador.
Aquele que é produtor rural, esse, sim, é filiado à Fe
deração. E. .. eu não tenho notícia de nenhuma filiação
de Carlos Medeiros em qualquer um de nossos sindi
catos, mesmo porque eu não tenho em nosso registro
de que ele seja produtor rural.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Mas algum questionamento?

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Eu
apenas tinha dito em off...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Josué.

{) SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - ...
para que fique registrado, que estamos satisfeitos
com o que ouvimos e aceitamos as sugestões do Dr.
Carlos Xavier para o relatório da CPI.

O SR. CARLOS FERNANDES XAVIER - Muito
bem, Presidente, eu agradeço a oportunidade e fico à
inteira disposição dos Srs. Deputados dessa Comis
são. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- ,
tro) - Muito obrigado, Dr. Carlos Xavier, por compare
cer à nossa Comissão.

O SR. CARLOS FERNANDES XAVIER - Eu...,
eu consulto apenas o Presidente se eu poderia me re
tirar da mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Ah, pois não. Pois não.

O SR. CARLOS FERNANDES XAVIER - Tá.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Agradeço. Bom... eu vou conceder a palavra à
Desembargadora Maria de Nazareth, eh... e nós
agradecemos muito a presença da Desembargadora,
que veio na qualidade de convidada a essa Comissão
e que aqui comparece com o objetivo de contribuir
com os nossos trabalhos. Então, indago se a Desem
bargadora gostaria de fazer uso da palavra e, depois,
os Srs. Deputados poderão eh... endereçar alguma
pergunta. -

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Gostaria sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Em primeiro lugar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - A palavra está com a Desembargadora Maria
de Nazareth.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Em primeiro lugar, quero dizer a todos que,
como ele já anunciou, eu sou a Corregedora-Geral da
Justiça no Estado do Pará, sou magistrada de carreira
há 33 anos e, depois de doze anos fazendo parte do
eolegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
fui eleita para o biênio 99/2000 pelos meus colegas
para ser a Corregedoria. Quero dizer que o Juiz é um
servidor público, é uma pessoa, é um magistrado, é
um sacerdócio. E nessas condições nós assumimos a
Corregedoria, sabendo que, a nível nacional, a ma
gistratura toda está sendo colocada como responsá
vel por inúmeros proc... , acontecimentos que está
acont..., eh... visando aqui, no nosso País. Mas não
tiro uma parcela de culpa da magistratura, porque em
todos os lugares, no Poder Executivo, no Poder Legis
lativo também, encontramos Deputados, Senadores,
Presidentes, Governadores que estão sendo aponta
dos também com inúmeras culpas pelo que está
acontecendo no nosso País. Mas quero dizer que a
magistratura, atualmente, dado o elevado número de
processos e dos planos econômicos e das condições
em que vive o povo brasileiro, estamos todos nós ma
gistrados sufocados com a quantidade enorme de
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processos que entram todo dia no Judiciário, sem ter·
mos a estrutura suficiente para podermos aplicar as
leis, como é do nosso dever e da nossa vontade.
Como disse, assumi a Corregedoria no biênio... e te
nho um ano apenas. Assumi no dia 2 de fevereiro de
99, e logo que assumi a Corregedoria do Pará - não
culpo nenhum Corregedor, nem vim aqui pra fazer
acusações aos meus antecessores -, procurei fazer
um levantamento de todos os processos que encon·
trei na Corregedoria e me deparei com processos re
lativos à qúestão de terras no Pará. E imediatamente
tomei todas as medidas que estavam no alcance e na
competência da Corregedoria para que esses proces
sos tivessem andamento. Eu quero dizer que dele
guei poderes quando ache..:, encontrei um pedido feio
to pelo... Desculpe aqui, que eu vim cheia de tantos
documentos. Um ofício do Incra, datado de 3-9-93,
onde ele pedia à Corregedora da época providências
a respeito de questionamento de terras nas áreas de
Altamira, pertencentes à CR Almeida S.A. Temos
aqui que a Corregedoria tomou as providências. Só
que com este registro, R. Almeida S.A., não foram en
contrados, segundo certidões que está aqui, em meu
poder, terras em nome dos acusados no ofício, que
são vários. Então, esse processo...Eu comecei um
processo de correição através das várias comarcas
do interior. Quero dizer que nós temos noventa e cin
co comarcas no Esta,do do Pará. Sabemos todos que
geograficamente o Estado do Pará, se não me enga
no, é o segundo Estado mais difícil da Federação. Te
mos as maiores dificuldades para chegar em determi
nadas Comarcas. Mas, mesmo assim, a Corregedo
ria, até a data de ontem, já percorreu 39 Comarcas.
Entre essas trinta e nove, Altamira, Redenção e ou
tras que estão sendo acusadas de terem feito..., os
cartorários terem lavrado as respectivas escrituras
sem o devido respaldo legal. Então, eu fiz aqui mais
ou menos um resumo do nosso trabalho, a respeito
dessa, dessas irregularidades, para demonstrar a V.
Exªs. o que a Corregedoria, dentro da sua competên
cia tem feito. A Corregedoria delegou poderes ao Juiz
Raimundo Moisés Alves Flexa para a realização de
uma correição no Cartório Moreira, na Comarca de
Altamira. A correição foi realizada, sendo encaminha
da relatório ao órgão correcional. Em suas conclu
sões o juiz ofereceu como sugestão, a realização de
correições na Comarca de Moju, Viseu, Cametá e Itai
tuba, para... Quanto a emissão dos documentos dos
imóveis da Fazenda São Pedro 11, Fazenda São Félix
e São Sebastião, que originaram o registro dos imó
veis no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de
Altamira.••_Djsse mais o_senhoLjuiz,....de_que, para_se

chegar à conclusão de que houve ou não irregularida
des nos registros, o juízo correicional não dispõe de
meios técnicos necessários para chegar a tal conclu
são. Porém, o inquérito civil público, instaurado pela
Procuradoria da República do Pará, terá condições
de oferecer um apuratório mais minucioso, podendo
valer-se de perícias técnicas, depoimento, em tudo
comparado com as demais correições a serem reali
zadas em outras comarcas. Informou, também, no
que se refere às (ininteligível) das áreas de terra re
gistrada em nome de Carlos Medeiros - se eu não me
engano foi uma pergunta que agorinha se originou
aqui -, pelo Cartório Moreira de Altamira, que, anteri
ormente, referido cartório já sofreu correição, tendo
sido canceladas referidos registros, constando as de
vidas averbações nos assentos, esclarecendo que to
dos os cancelamentos dos registros mencionados fo
ram determinação judicial. Com base na conclusã_o
da correição, foi determinado correição nas Comar
cas de Moju, Itaituba, Viseu e Cametá - eu explico ~,

porque de acordo com a correição que o juiz me man
dou, as escrituras tinham sido lavradas nessas Co
marcas, que foram realizadas nos meses de junho e
julho do ano em curso. Imediatamente eu mandei e
fui, pessoalmente, fazer correição nessas Comarcas,
tendo sido verificado a não existência dos registros
indicados, considerando livros e folhas referidos no
registro de imóvel de Altamira. Porque a cartorária de
Altamira registrou uma escritura que foi lavrada, se~

gundo constava na escritura, no cartório de Moju, ou
tras em Viseu e em Cametá. E feita a correição nos
respectivos cartórios, lá não se encontrou nenhuma
escritura, nem nos livros onde estava sendo indicado.
Considerando os livros e folhas referidos no registro
do imóvel, tendo inclusive os senhores notários inforu

mado não ser a primeira vez que prestavam tal infor
mações, pois já haviam sido consultados em datas
anteriores por diversos órgãos. No cartório de imóvel
de Itaituba foi constatado o registro da Gleba Aruri e
Jamanxin, como terras devolutas, em nome da União
Federal, porém, não havendo registro no que se refe
re às Fazendas São Félix, São Sebastião, São Pedro
11, Teka, e nem registro referente à Gleba Limão. Con
siderando essas informações, foi solicitado ao (terpa
que localizasse em seu arquivo os títulos de posse e
o registro em favor de Francisco Rodrigues da Silva
para o Município de Itaituba, que era a pessoa que
estava lá, tida como proprietária dessas terras. No
caso, o títuld de posse 223 e 224, datado de
24-3-1893 - constava lá - constante às fls. 61 e ver
sos, e 61 verso a 62, do respectivo livro 11. Ressalvan
do aJterpa_encontrar~se o processo_de origem arqui-



29842 Sexta-feira 2 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

vado _ nós temos esse ofício, quer dizer, o Iterpa dis
se ao órgão correicional que existia lá, e que este es
tava arquivado _ e que os títulos de posse não legiti
mados até 31-12-1995 perderam sua eficácia legal,
uma vez que foram declarados caducos, pelo Decreto
Estadual nº 1.054, de 14 de fevereiro de 1996. Po
rém, eu quero esclarecer que os detentores de direito
sobre esses títulos poderão requerer a compra das
respectivas áreas em condições especiais, desde
que cumpram todos os requisitos relacionados no art.
2 do referido decreto. Mas já não caberia a mim, como
Corregedora, chamar os proprietários, caso existis
sem, e mandar que eles legitimassem tais títulos. Ou
tro fato que merece análise, considerando as informa
ções do Iterpa, é de que, referida eficácia legal dos tí
tulos de posse, não legitimados até 31.12.1995, per
deram sua eficácia legal, por decreto estadual de
14-1-96, enquanto o cartório de Itaituba me informa
que o registro, em nome da União, de terras devolu
tas, foi em 07.11.1980 e 18.9.1991, ou seja, quando
ainda não havia sido declarada a perda da eficácia
dessas posses. Aí já está havendo uma contradi
ção.Se esse senhor que eu não conheço, nem sei
quem é, estava na posse, estava dentro, ainda, do
período de eficácia dos títulos dele, a União foi lá e re
gistrou como terras devolutas, quando ele ainda tinha
até 1995 - não estou também lhe defendendo - para
ficar caduco esses títulos. Também foi solicitado à ...
Mesmo assim, a Corregedoria solicitou à Receita Fe
deral informações sobre inscrições em seu cadastro
de contribuinte, dos nomes referidos nas escrituras.
Porque ninguém conhece quem são Carlos Medeiros,
eu, e muita... , aqui ninguém conhece. Então, quem
seria o órgão que poderia me informar se essas pes
soas realmente são cidadãos existentes no planeta
Terra? Seria a Receita Federal. Foi feito um ofício pra
lá e eles me informaram que, após a conclusão da
fase de correição realizada, a Corregedoria Geral de
Justiça adotou várias medidas. Então, eles me infor
maram de que alguns nomes não existem lá. Eu te
nho aqui, eu vim aqui munida de vários documentos,
inclusive deste, deste de que alguns dos... Aliás, só
um cidadão constava como sendo pessoa, um cida
dão que declarava seu Imposto de Renda. Os demais
não existiam juridicamente. Então, com base... Eu te-

o nho essa documentação e vou repassar pra V. EXªs.
Então, com base nessas informações, a Corregedo
ria, em caráter provisório, fez averbação de bloqueio
das matrículas 21 093, 21 101 e 21 103, para que ne
las não se praticassem atos até serem efetivamente
apuradas as denúncias de fraudes levantadas pelo
Ministério Público Federal e devidamente cancela-

das, se fosse o caso, em ação :f:>répr:ia, porque eu,
como Corregedora, não posso cariceiar títulos de ter
ra. Mas, para evitar esta corrente delvendas e mais·
vendas e mais vendas, a gente mandou fazer esta...,
este bloqueamento. Mandou-se- ihstaúrar o processo
administrativo disciplinar contra 'à:oficial de cartório
Eugênia Silva de Freitas, do PrimeirG'Ofício Notarial e
Registral da Comarca de Altamil'ái-delegando pode
res aos juízes da Terceira Vara da Comarca de Alta
mira, Dr. Luiz Emane Ferreira Ribeiro, que eu dei um
prazo de sessenta dias e ele me pediu ainda mais. E
ele está presidindo este inquérito administrativo.
Também mandei fazer o afastamento da serventuária
referida no item b de suas funções, até decisão final
do processo administrativo, devendo o magistrado to
mar todas as providências necéssárias à regularida
de do funcionamento do referido serviço de registro.
Porque o cartório não poderia ficar sem funcionar.
Mandei instaurar inquérito policial para apurar a exis
tência de ilícito penal, considerando os fatos apura
dos nos autos, a ser realizado pela Polícia Federal
face ao interesse da União, tratando-se de terras de
volutas. Mandei intimar o Incra, o Iterpa e a Procura
doria. Determinei diligências por parte do juiz presi
dente do processo administrativo a fim de ser realiza
da a juntada nos autos do procedimento de atestado
de óbito do Sr. Sebastião Lima da Silva, que era o es
crevente lá. E eu tive notfcias de que esse senhor já é
falecido, mas nada me constava nos autos. E eu man
dei que ele fizesse a verificação pra, e caso positivo,
colocasse nos autos o atestado de óbito. A Correge
doria não se encontra omissa. Muito ao contrário,
busca provas para os esclarecimentos necessários, a
fim de tomar decisão sensata, consciente e legal. O
que pede e sempre pediu a Corregedoria é de que as
provas das irregularidades praticadas pelos notários
e registradores que lhe são encaminhados para apu
ração sejam solicitadas com documentação e com
provas concretas de que aquele cartorário está prati
cando aqueles atos. Quando houve a instalação de
uma CPI aqui _já não houve aqui? _, eu me encontra
va fazendo correição nessas diversas comarcas, lo
cais longínquos. Ontem mesmo, a esta hora, eu esta
va na Comarca de Curuçá. Vim à noite de lá pra poder
estar aqui, interrompi minhas correição... correições.
E eu solicitei ao Poder Legislativo estadual que me
fornecesse subsídios a respeito da CPI de Terras que
foi feite. aqui neste plenário. E até hoje não recebi ne
nhuma resposta. Eu trouxe aqui os ofícios reiterada
mente. Quanto aos Srs. Procuradores-do Ministério
Público Federal, não se faz necessário/lembrar que,
se eles possuem provas, eles devem oferecê-Ias à
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discussão onde'qevE;l ser observada a ampla defesa e
o contraditório. -/t.. Corregedoria não está omissa, te
nho o relatório das atividades correcionais no biênio
que se passou.e-quero-diWátodos aqui, porque esta
aqui é uma Casa do povo, então eu vou até aproveitar
pra dizer que, apesar da mídia e dos jornais dizerem
que o Poder Judiciário não é mais confiante para com
o povo, eu quero,dizer até aqui numa expressão mui
to popular: acho' que isso é balela. Porque todo dia
nós recebemos montanhas de processos, de ações,
de reclamação. A Corregedoria, que é um órgão que
tem por finalidade fiscalizar, orientar e auxiliar os juí
zes, serventuários e funcionários da Justiça e, obvia
mente, corrigir, se for preciso, só ano passado, na mi
nha..., neste biênio que passou, nós recebemos
5.252 expedientes, foi protocolado no Protocolo da
Corregedoria, fora expediente diversos que foram
também protocolados setecentos e oitenta e três, só
na Corregedoria, que é um órgão especificamente
destinado a fiscalizar, a orientar e a auxiliar os ser
ventuários, os juízes e os funcionários da Justiça. Re
cebemos mais de seis mil e poucos p~ocessos. Então;
minha gente, eu apelo ao Poder Executivo, ao Poder
Legislativo, que as críticas são ótimas, são boas, são
até construtivas, mas críticas que sejam concretas,
que sejam verdadeiras, que nos dêem estrutura. No
Estado do Pará eu assumi uma Corregedoria com
quase sessenta comarcas vagas, senhores. Fizemos
um concurso final do ano onde foram aprovados 53
magistra... novos juízes. Conseguimos, com muito
esforço, nomear vinte e cinco. Temos uma gama de
comarcas sem juiz. O que acontece, gente? O Estado

. do Pará é imenso. Nossa Presidência tem feito os es
forços para que todos recebam a sua prestação juris
dicional como é um direito do cidadão. Fica um juiz
respondendo por duas, três comarcas, sem ter casa
pra morar, sem ter fórum. Ontem, estive na Comarca
de Curuçá, onde o juiz dispõe de uma sala de menos
de três metros por três pra fazer audiência e atender o
jurisdicionado, porque lá não tem fórum. Foi queima
do o fórum de lá. Não sei, não posso dizer de quem é
a culpa. Eu não estou aqui... E até hoje o juiz trabalha
nesse estado: não tem casa pra morar e não tem fó
rum pra trabalhar. Está cedido uma sala da Justiça
Eleitoral, lá de um prédio onde ele faz as audiência.
Isto eu assisti. Estive na comarca recentemente, ago
ra, na Comarca de Acará. Pasmem, meus senhores,
uma comarca pequena de população, um Município
grande, mas sem titular, só jufzes respondendo even
tualmente, onde dois mil e poucos processos dormem
nas prateleiras. Aliás, até no chão, em algumas co
marcas. tenhcumcontrado.Este.é.Qquadro.daJustiça

do Estado do Pará e aC,ho que de outros Estados.
Porque, como Corregedora, tenho participado das re
uniões do Colégio de Corregedores, e as queixas são
as mesmas, quase, com pequenas diferenças. Veio,
agora, a lei da gratuidade da Justiça, da, da Cidada
nia, senhores, sem ter uma estrutura o Poder Judiciá
rio do Estado do Pará pra fazer cumprir esta lei. Se no
sul do Pará os cartórios faturam, e têm condições de
prestar este serviço gratuito para os seus jurisdiciona
dos..., aqui, no Estado do Pará, nós temos cartórios,
mais de trezentos e poucos cartórios, onde os cartóri
os vivem da pesca, da lavoura, e vivem até passando
fome. Onde que eles vão ter dinheiro pra comprar li
vro, pra comprar material? Ainda nós estamos, como
diz o outro, levando esse barco, porque é ano eleito
ral. Obviamente, os processos de cidadania... Agora
o cidadão está sendo muito bem lembrado. Pasmem,
senhores, a condição em que vive nosso povo brasi
leiro! E essas e outras dificuldades que o Poder Judi
ciário encontra para que ele preste ao povo o que o
povo merece. Ontem, eu, numa reunião lá em Curu
çá,'onde ,uma,pessoa' do povo reclamou que o juiz
não ia na féira, não pegava na" mão das pessoas, eu
digo: olhe, o juiz aqui foi corrupto? O juiz aqui pegou
dinheiro? Não. Nós temos que respeitar a individuali
dade de cada pessoa. Se você chegasse aqui e me
dissesse que o juiz praticou irregularidades, a Corre
gedoria ia tomar, claro, as providências. Mas dizer
que o juiz não freqüenta clubes, não vai aí, é individu
alidade de cada um, gente. Eu disse pra eles. E eles
reclamaram da situação em que está lá o Municfpio.
Eu disse: todos nós, brasileiros, temos a nossa arma
na mão, que é o voto. Graças a Deus, hoje contamos
com uma Justiça Eleitoral com o voto eletrônico, que
espero que seja a salvação desse nosso País. Não
vai ser imediatamente, porque infelizmente o nosso
povo brasileiro precisa de ser educado, para que ele
tenha consciência de que aquele voto é o voto certo
pra pessoa certa. Mas já é um passo. Então, a Corre
gedoria vai repassar à mão de V. EXª". o relatório.
Aqui nós não poupamos. Se o juiz tem falhas, aqui tá
escrito. Temos toda a documentação. Me desculpem'
se isto até foi um desabafo, porque fui juíza e morei
em casa de chão, no interior. Mas sou feliz, porque
esta é minha missão. Mas hoje, onde nós vemos a
nossa Nação sendo dilapidada, onde nós não temos,
no Judiciário, condições de aplicar o corretivo... Que
ro dizer que já andei em todas as penitenciárias do
Pará. O Pará foi o campeão em presos provisórios,
senhores. Isso é uma vergonha pra nós. O que eu en
contro no interior? Delegacias sem as mfnimas condi
ções. para nós colocarmos uma. pessoa_ humana Já
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dentro. Ainda a semana passada, estive numa dele
gacia onde eu assisti um ser humano gritando, to
mando água do vaso do sanitário, sendo tratado
como um animal. Setenta e cinco por cento dos pre
sos são provisórios. E a culpa não é só do juiz que
não julga, meus senhores. O que acontece? Existe
uma, uma infração no interior... , o juiz não tem onde
colocar o preso, porque nem uma cela, na delegacia,
condigna tem, nem pra uma pessoa humana e nem
segurança. O que ele faz? Pede à Corregedoria que
autorize esse preso ir para uma penitenciária, onde
este preso possa ter segurança. Este preso vem, é
nosso preso, mas está sob a responsabilidade do sis
tema penal. O juiz, por imposição legal, e até pela
Constituição J jamais pode fazer uma audiência sem a
presença do acusado. E o sistema penal, ou eu não
sei quem é, não tem, muitas vezes, condições de es
tar conduzindo preso de lá pra cá. As audiências...
Eu, como Corregedora, vi inúmeras audiências re
marcadas, remarcadas, remarcadas. E o processo....
, e os anos vão correndo, gente. Tempo não se com
pra na esquina, o tempo passa, e a prescrição vem.
Então J quando eu vejo as comemorações de que tan
tos anos passaram e a Justiça não julgou referido pro
cesso... Nos dê direito de defesa, os magistrados
também são cidadãos. Nós temos esse direito. Me
desculpem, senhores, se eu estou fazendo esse de
sabafo. Mas aqui é uma casa do povo. E mais eu vim,
também, para esclarecer a população. Porque, se o
Pará é campeão de presos provisórios, não é por cul
pa só do Poder Judiciário. Estou aqui à disposição de
V. Exªs. pra qualquer esclarecimento que ainda preci
sem a respeito do assunto que se (ininteligível).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu agradeço à Desembargadora Drª Maria de
Nazareth e pergunto se ela vai encaminhar à Comis
são algum documento.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Vou. E vários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - EntãoJ essa Presidência agradece e aguarda a
entrega dos documentos. E, como primeiro debate
dor, o RelatorJ Deputado Sérgio Carvalho.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Eu
gost~ria de cumprimentar a Desembargadora Maria
de ~azareth Brabo de Souza e agradecer pela pre
sença dela aqui, que com certeza irá contribuir bas
tante para os trabalhos desta CPI. E gostaria também
que V. EXª respondesse algumas dúvidas, alguns
questionamentos que eu tenho. Primeiramente, gos
taria de perguntar à senhora se a senhora conhece

essas denúncias que têm sidol feitas pelo Ministro
Raul Jungmann, do Ministério de Políti9~diária;-a

respeito dessa..., desse problema fundiário na Re
gião Amazônica, de cerca de 93 milhões de hectares
de terra em toda a Região Amazônica, tem documen
tação irregular, e grande parte desse 93 milhões são
fraudados em cartórios de registro ·'de imóvel. A se
nhora tem conhecimento?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Olha, conhecimento, através dos órgãos,
do que o Ministro diz, nós temos. Agora, dados para
dizer que essas terras são fraudadas nós não temos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Nesse mesma...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Se o Ministro tem, peço a V. Exª que ele
mande à Corregedoria as provas que ele tem para
nós tomarmos as providências cabíveis.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Esse mesmo material, que foi publicado e intitulado
como Livro Branco da Grilagem de Terra no Brasil,
destaca o Estado do Pará como campeão de frauda
dor de título de... e documentação em registro de car
tório de imóveis.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Sempre nós somos campeões. Isso aqui é
até bom J se está aqui numa casa do povo, pra os De
putados saberem de que nós sempre somos cam
peões. Infelizmente, dessas coisas que não..., eu não
posso lhe responder no momento. Eu tenho aqui e
vou passar a correição feita e a cadeia dominial que a
Corregedoria mandou levantar nas terras que a Pro
curadoria denunciou pra Corregedoria. Então, aqui,
nós temos toda a cadeia e o meu despacho, e este
processo administrativo que está na mão do Dr. Erna
ne para fazer as averiguações, para que, após essas
averiguações, nós encaminharmos ao Procurador,
que é o órgão competente - são terras federais J né,
pertencentes à União -J para que eles tomem as me
didas necessárias, que a Corregedoria só pode tomar
a respeito das fraudes praticadas eventualmente por
serventuários da Justiça. E quero até dizer, gente,
que os serventuários da Justiça, eu tenho até pena,
são pessoas de pouco conhecimento, que respon
dem J muitas vezes, por cartórios nesta região. E es
sas pessoas são pessoas que adquiriram o direito
porque eram escreventes. Por exemplo, essa Sra. Eu
gênia, era escrevente dO-j;)atdela. Quando veio a lei,
ela já tinha direitos adquiridos. São pessoas que nem
têm conhecimento suficiente para nós 'sabermos se
elas estão ou não agindo de má-fé. E' é isso que a
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Corregedoria afastou e está é... Houve erros nessa,
nesses registros, erros técnicos. Então, por essas in
frações é que ela vai..., está respondendo esses pro
cessos administrativos. Agora, lógico, ela vai ter direi
to de defesa. Não sei se fez isso de má-fé ou não.
Então, é isso que se está apurando. Quanto se há fal
sidade dos documentos, isso tem que ser feito atra
vés de perícia, de órgãos competentes, e isso tem
que ser levado à Justiça competente para que, atra
vés de um processo, seja feito o cancelamento e, na
turalmente, a punição, como eu pedi, para que seja
aberto o inquérito para punir a infração penal.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - De
sembargadora...

O SRA MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Pois não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Eu
gostaria de, então, dando continuidade, nesse mes
mo trabalho, cita que 22 milhões de hectares de terras
aqui, no Estado do Pará, têm problemas, são irregula
res. São apropriações de terras públicas indevida
mente - 22 milhões de hectares de terra. Isso nos pre
ocupa muito, inclusive a Presidente do Iterpa está
aqui, e ela fez uma exposição agora mesmo, e ela en
caminhou a esta CPI uma relação enorme de títulos
de terra que ela já solicitou ao Tribunal de Justiça para
ser cancelado a matrícula. São inúmeras matrículas,
são mais de vinte, em torno de quase 30 matrículas.
Então, o que nós... E ontem, nos debates que nós ti
vemos aqui, ontem à noite, ficou bem claro que um
dos maiores responsáveis pelo travamento e de que a
gente não consiga resolver os problemas fundiários
no Estado do Pará está exatamente dentro do Tribu
nal de Justiça. Ontem ficou claro isso aqui nos deba
tes.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Olha, eu gostaria que essas pessoas que
acusaram nos levasse as provas, porque...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Então, isso nos preocupa por quê? Porque se nós te
mos um problema gigantesco desse, de 22 milhões
de hectares de terra aqui no Estado do Pará são irre
gulares, se nós recebemos várias denúncias aqui du
rante os trabalhos da CPI de que o maior problema
está exatamente dentro do Tribunal de Justiça, isso
nos preocupa bastante.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - É preciso saber. A Corregedoria não tem
respaldo legal para cancelar títulos de terra e nem... ,
a Corregedoria, e nem para dizer se o título é falso ou
não, maao_LTEBPA.ou_a_União_devem_entrar..., não é_

só com uma relação. Porque o senhor sabe, alguém
para ter, sofrer alguma restituição ao seu direito, tem
que ter oportunidade de defesa. Então, tem que ser
um processo. Se o ITERPA tem..., dizendo que esses
títulos são falsos, ele que encaminhe. Se são títulos
pertencentes ao Estado e não a União, ele encami
nhe, através de um processo - ele tem vários procu
radores, advogados -, esse pedido para o cancela
mento, e não listas. Porque nós não podemos fazer,
através de lista, o cancelamento. O que eu pude fazer
e que a Corregedoria teve respaldo para fazer, na
hora em que a Procuradoria da União nos encami
nhou pedido para fazer a verificação se existiam es
sas terras lá e que nós detectamos irregularidades
nas matrículas das terras, fizemos o bloqueamento,
mas isto... Um bloqueamento não quer dizer um can
celamento. A pessoa que sofreu esse bloqueamento
ela pode vir e pedir que seja esclarecido o por quê.
Ela vai ficar anos e anos com a terra bloqueada?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - De
sembargadora, em 1977, o então Desembargador
Nelson Amorim, quando ele ocupou a Corregedoria,
ele baixou o Provimento 77, proibindo os titulares de
cartório de fazer os registros sem antes consultar as
autoridades públicas relacionadas aos problemas de
terra, especialmente o Incra e o Iterpa. Esse provi
mento continua em vigor?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Continua e, geralmente, quando chega
uma denúncia de que estão fazendo, nós imediata
mente mandamos lá e eles sofrem punição e sofrem o
cancelamento dessas irregularidades. Eu quero dizer
que ontem eu vi Quero mostrar aqui para V. Exll •

não era na época , eu não era corregedora, mas, na-
turalmente, que não é por isso que a gente não vá dei
xar de... Não sei também se V. Ex! sabe, porque eu
vejo pelos jornais e vejo noticiar que existe aqui escri
tórios que fazem essas certidões.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Exato. Esse é o problema.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Esse problema nós temos. Como essas
certidões foram apresentadas a ela, constando que
eram de outras Comarcas, e ela está sendo punida
porque ela. não podia fazer esse registro, porque eram
posses.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A
senhora tem conhecimento do..., sobre o Carlos Me
deiros.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
_SOUZA_~Tenho_Lhe-dou~á.••
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o SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
Passaram a informação pra nós...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA-Sim.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
...de que existe... , um dos Procuradores do Carlos
Medeiros é irmão de um desembargador. É verdade?
A senhora tem conhecimento?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA-Não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Um
dos Procuradores do Carlos Medeiros é irmão...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não tenho conhecimento.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO 
...de um desembargador?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Olha, eu não tenho conhecimento, como
Corregedora e nem, também, nada na Corregedoria
dizendo se há alguma coisa que tenha, algum advo
gado aqui do Pará. Eu não posso saber, né? Se, a
Ordem dos Advogados, naturalmente, se solicitada,
poderá lá ajudar, né? Não tem a obrigação, mas po
derá ajudar, né, dizer se tem alguma coisa a respeito
desse assunto. Em 1995, mais ou menos em 12 de
abril, essas terras..., Carlo~ Medeiros, não foi que o
senhor falou? Carlos Medeiros, vou lhe passar. Em
1995, eu tenho aqui um documento em que um De
sembargador de sauélosa memória nossa, Desem
bargador Calistrato, mandava cumprir uma precatória
a respeito dessas terras. E temos aqui também que
era uma carta de ordem que ele determinou. Diz aqui:
o Exmº Sr. Desembargador Calistrato Alves de Mattos
- hoje já até falecido -, relator de medida cautelar ino
minada em que é requerente Carlos Medeiros e re
queridos os titulares dos Cartórios de Registro e Imó
veis das Comarcas de Monte Alegre, Uruará, Altami
ra, Santarém e Redenção, manda o Sr. Juiz de Direito
da Comarca de Altamira deste Estado, no exato cum
primento desta carta de ordem, determine ao titular
do Cartório de Registro e Imóveis da Comarca de
Altamira o cancelamento dos registros das áreas que
o postulante, Sr. Carlos Medeiros, diz ser suas, em
cumprimento ao despacho por mim exarado nos au
tos em referência, que revogou a medida liminar defe
rida e executada, conforme cópia do expediente em
anexo, nos termos do despacho a seguir. E aqui es
sas terras, quando eu estive lá agora fazendo, essas
matrículas são todas, estão todas canceladas. Acho
que faziam parte desse processo em nome desse De-

sembargador. De repente o advogado dele... Ele de
via ter um advogado, se ele pediu, ele devia ter um
advogado, só que aqui não consta quem era o advo
gado. Aqui era uma medida cautelar em que o De
sembargador mandou que foss~ feito o cancelamen
to de todas as..., aqueles registros',que tinham sido
deferidos. Também não posso lhe dizer por quem.
Porque se entra um processo ,éorh 'a documentação
toda pedindo ao juiz, se o juiz se convence de que
aquele pedido é legal, dá seu 'despacho. Mas, logo
em seguida, isso deveria ter sido uma liminar, veio,
naturalmente, o contraditório, eu acredito, e ele man
dou cancelar todos esses registros. E... Não sei se
toda a relação que ela lhe deu em nome de Carlos
Medeiros, mas lá estão cancelados.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Mas
estão cancelados?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Estão cancelados.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - To
dos em nome do Carlos Medeiros já estão cancela
dos?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Os que faziam parte dessa medida cautelar
inominada, que eu não tenho aqui. Que, naturalmen
te, quando a carta de ordem foi, deveria... Eu trouxe
apenas para esclarecimento... lsso foi em 1993, o pro
cesso...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, nós poderíamos solicitar, então, à
Desembargadora que nos pudéssemos passar, à
CPI, todos esses, os documentos que comprovam
esse cancelamento, que é fundamental para a CPI.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Eu vou passar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Agradeço... Eu pergunto ao Relator se já conclu
iu, porque nós temos sete, sete Deputados inscritos
para questionamentos, ainda temos mais três pales
trantes...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr.
Presidente, vamos passar, vamos passar para os ou
tros Deputados.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - A pergunta que o senhor me fez, doutor,
está aqui a procuração do advogado, e eu passo à
mão de V.Exª. Nem eu sabia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
, tro) - Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Barros.
Por favor, eu peço que sejam objetivos nos questiona-
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mentos. Façam"diretclmellie as perguntas à Desem
bargadora.'> '

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente... . , , ,

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Me dê, por favor, porque pode ser alguma
coisa que eu ainda vá responder, né?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, Drª. Maria de Nazareth, Desembargado
ra, Corregedora, eu gostaria de me ater, e vou ser
bastante rápido realmente... Drª. Maria de Nazareth, a
senhora, naturalmente, como veio Juíza, tal, chegou
Desembargadora e hoje, também, é Corregedora.
Nas transações imobiliárias, quando o cartório vai
passar uma escritura, vamos imaginar, alguém tem lá
uma área de oitenta hectares, aonde tem um períme
tro devidamente caracterizado, através de limites e
confrontações, opondo-se ali um responsável técnico
devidamente habilitado, e assim por diante. Como é
possível o cartório em um momento pegar este imó
vel, esta escritura, que está bem caracterizado, e de
pois aparece lá na frente com 10 mil, 15 mil, 100 mil
hectares?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Olha, essa...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Eu
gostaria, só para concluir, eu entendo até certo ponto
que muitas áreas, como os castanhais, os seringais,
muitas vezes a sua origem era um pouco duvidosa.
Colocava limites e confrontações contundentes, rios,
alguns acidentes geográficos ou uma árvore talrá na
margem, na curva tal do rio e assim por diante. Mas
acontece que a maioria, eu já até pude verificar al
guns fatos desse, não aqui no Pará, mas em outra re
gião, e acredito que a maioria dos fatos nossos me
parece ser, na realidade, nos cartórios. Então, per
guntaria, que dentro dessas correições que são reali
zadas nas 95 Comarcas, se tem sido detectada esse
fato e as providências que têm sido tomadas? Era
apenas essa.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Eu quero lhe responder, em primeiro lugar,
que os cartórios 'aonde são feitos esses registros são
cartórios extrajudiciais. Que nós temos os cartórios
judiciais e os extrajudiciais. Nos cartórios extrajudicia
is a Corregedoria tem uma fiscalização limitada. Mas
eu lhe respondo. A cartorária, naturalmente, de acor
do com a lei, porque ela não está ali com mapas, o se-

, nhor leva uma escritura, a cartorária lavra o que está
na escritura. Se a escritura consta que tem 100 mil
hectares,_elalem_queJavraL10.0 miLSe.a..escritura

consta que esta área limita com rio tal e rio tal, ela tem
que lavrar o que está no documento. Obviamente, o
que é que nós fazemos quando nós detectamos que
uma escritura que foi nos apresentada dizendo que
foi lavrada num cartório e que esse cartório adulterou,
obviamente que ela vai responder. Porque ela tem
que registrar o documento. Agora, a cartorária está
sujeita àquelas regras da lei. Não, ela... E se está na
escritura é um documento que faz fé pública. Agora,
na hora que se detecta que alguém vai no Judiciário e
diz que aquela cartorária está tendo este tipo de pro
cedimento, obviamente que nós vamos apurar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Drª.
Nazareth, mesmo que exista a escritura, é evidente
que quando vai para o registro imobiliário ele terá
obrigação de verificar a sua origem.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Ele tem obrigação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Porque
a escritura pode ser passada em qualquer parte do
País sendo aqui do Estado do Pará.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Como foi passado. Então, é por isso que ela
está respondendo. Por quê? ,

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - O re
gistro imobiliário é que vai definir realmente a real pro
priedade.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Isso. Lógico.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - E aí
está a conseqüência direta com relação a suas ori
gens.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA -Isso. Então, por isso que tem um provimen
to. E ele me fez a pergunta: quando a cartorária não
se respalda nessas medidas legais, a parte que foi
prejudicada tem que vir. E também quando eu disse:
faz uma correição num cartório, é impossível o corre
gedor pegar - nós somos 95 Comarcas - todos os li
vros e ir naquelas que estão sendo fraudadas. Tem "
que haver uma provocação. Quer dizer, essas todas,
em nome de Carlos Medeiros, quando houve a provo
cação, foram canceladas. Se existem outras, que o
Iterpa mande através de um processo pra nós. '

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Encerrou, Deputado?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Drª.
Nazareth, eu gostaria também de saber com a senho
ra com relação a qualquer alteração nesse sentido.
Eu,.por.exemplo,_entendo_se.r_de-responsabiIidade.da
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Corregedoria, quero saber a afirmativa, sim ou não. E
outro aspecto que eu gostaria de solicitar ao Sr. Presi
dente, ao nobre Relator também...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Como é que o senhor...? Eu não entendi di
reito a sua pergunta.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Não,
qualquer alteração eventualmente detectada nesse
sentido, com relação à origem, à situação atual que
possa encontrar esse ou aquele imóvel, é de respon
sabilidade da Corregedoria, no meu entender.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Sim, mas quando a Corregedoria é provo
cada. Porque eu não posso chegar lá nas 95 Comar
cas e saber que esta gleba aqui não confronta com
este rio, com este outro, se o tamanho dela... Eu não
tenho, quem me dera que eu tivesse essa varinha de
condão, pra saber todas as dimensões. Quer dizer, a
Corregedoria vai. ..

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Mas
OrA. Nazareth, me permita, veja só: a Lei de Registros
Públicos, a 6.015, depois a 5.194, que regula o exercí
cio e profissão da engenharia, mostra a necessidade
para cada transação imobiliária dessa, quando exista
desmembramento ou "membramento" de um imóvel,
a necessidade da anotação de responsabilidade téc
nica. Portanto, aí também está um técnico vinculado a
essa condição. E se não existir na realidade um técni
co, o cartório não pode perceber.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Gostaria que V.Exll. visitasse um cartório,

, até o de Altamira, que já é uma Comarca mais, mais
, adiantada, pra V.Exll• ver... Foi o que eu falei aqui, a

precariedade em que funciona o Poder Judiciário nas
Comarcas. E é isso que está-se fazendo. Quando se
tem conhecimento de que uma escrivã ou uma tabeliã
fez qualquer ato que não esteja dentro da lei, nós abri
mos um processo administrativo. Tem várias respo'l
dendo. A Corregedoria não está omissa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Eu
gostaria de ver com o Sr. Presidente que pudéssemos
solicitar à Desembargadora, Drª. Nazareth, que todas
as procurações que eventualmente passassem pelo
Tribunal fossem encaminhada à CPI, procurações
com relação ao fantasma Carlos Medeiros. Muito
obrigado.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Olha, eu não tenho, a não ser este proces
so já antigo, de 93, que estou passando à mão de
V.Exls.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não, Deputado Alceste Almeida.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Sr.
Presidente, questão de ordem. Formalizei um requeri
mento solicitando a presença do SI. Akihito Tanaka,
que inclusive encontra-se preso. E como o compareci
mento do mesmo depende de outras tramitações, in
clusive a nível da Justiça Federal, Procuradoria, ou
tras instâncias, isso poderá ser uma tramitação de
morada, e eu sugeriria a V.Exll• a suspensão da fase
de audiência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não precisa, não precisa. Apenas o requeri
mento está sobre a mesa, e nós podemos deliberar
imediatamente, agora. E depois voltamos ao debate.

O SR. DEPUTADO ALCESTE'ALMEIDA - Era
a minha sugestão, para que nós agilizássemos a tra
mitação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Perfeito. Então, veja bem. O requerimento do Sr.
Deputado Alceste Almeida. Requer, nos termos regi
mentais, que esta CPI convoque, na qualidade de tes
temunha, para depor neste Colegiado de Audiência
Pública, em Belém do Pará, hoje, o Sr. Akihito Tanaka,
referente aos fatos vinculados na imprensa e seu en
volvimento em irregularidades no Estado do Pará.
Alguém pra debater? (Pausa.) Em votação. Os Srs.
Deputados que concordam permaneçam como se
acham. (Pausa.) Aprovado. Determino à Secretaria
da Comissão pra tomar as providências com vistas a
notificar o Sr. Akihito Tanaka que deverá comparecer
ainda hoje ou amanhã de manhã. Aí estamos avalian
do se podemos fazer uma reunião amanhã de manhã,
se funciona aqui, porque há depoimentos que não va
mos poder fazer hoje ainda. Ficariam pra amanhã de
manhã, e a gente cumpriria pelo menos até o me
io-dia. Ok? Então, fica aprovado o requerimento. Vol
tamos ao debate. Com a palavra o Deputado Almir Sá.
Peço que sejam breves.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Presidente, se
rei breve. Primeiro, quero parabenizar a Dr!!. Maria de
Nazareth pela brilhante carreira de 32 anos de vida
pública na Magistratura. V.ExIl. assumiu ano passado
uma tarefa árdua, uma tarefa difícil da Corregedoria.
Portanto, confiamos nessa sua, na vossa atuação,
que será de fundamental importância para o povo do
Pará, sobretudo para esta Comissão, uma vez que na
medida em que os fatos e as informações forem vindo
a esta CPI, esta CPI poderá encaminhar a V.Exll• in
formações no sentido de ajudar a desbaratar essa
grande trama que existe no Pará nesta questão fun-
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diária. Eu per9.'-!'"1taria à Drª. Maria de Nazareth: hou
ve alguma prov.çc~çãodo seu conhecimento com re
ferência à Procuradoria Geral, Procuradoria Federal,
com referência ~os Jnteresses de áreas indígenas ca
iapós, com referência à suspensão de algum registro
nos referidos cartÓdos, em proteção às áreas indíge
nas? Seria essa '8. primeira pergunta, Sr. Presidente.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Olhe, él prpcuradoria, ela encaminhou, com
referência, às áreas Teka Tecelagem, essas..., todas
aqui: Fazenda São Pedro, Fazenda São Félix, Fazen
da São Sebastião e outras que estão aqui elencadas.
Mas não sei se são... Obviamente que são... , eram
áreas indígenas, porque foram nossos primeiros ha
bitantes aqui os índios, né? Mas não foi com esse fito.
E eu passo até à mão da...

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Houve partici
pação da Procuradoria de Justiça Federal nessa
questão? Ou foi através, teria sido... , houve participa
ção...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não, houve um ofício para nós, onde eles
faziam essa denúncia dessas irregularidades. E nós
já tínhamos... Até fui visitada pelos procuradores, mas
quando eles me visitaram, nós já tínhamos detectado
esse pedido anteriormente feito a outros corregedo
res, e esse pedido já estava em tramitação. E eu pos
so até ler pra V.Ex!!. aqui o pedido, em síntese, e o
despacho que a Corregedoria deu.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Não, só se
for..., se houve informação, queria saber se tinha havi
do omissão. No caso, a senhora já me respondeu, não
houve omissão da Procuradoria. Isso é importante.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não, nessa parte dessas glebas.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Está certo. Eu
gostaria de saber da ilustre Desembargadora se ela
tem conhecimento de que uma área da CR Almeida,
que tinha sido, por decisão do juiz de Primeira Instân
cia, uma liminar,suspendendo o registro, e que agora
esta área foi liberada, foi cassada essa liminar por um
desembargador do Tribunal, e essa informação dess,e
nome parece que é o que virá aqui. Gostaria de saber,
a senhora como Corregedora, se tem informação de
que, se essa área, se tem informação que essa área
foi liberada. Porque ontem foi dito isso aqui. Me preo
cupou, porque parece-me que a área está liberada,
inclusive para comercialização. Eu estranhei, porque
V.Exª. disse há poucos instantes que alguma, essas
áreas... Eu queria só saber se batem as informações.
Foram canc~Jados,os..registros,. não. é, suspensos.ou

cancelados os registros dessas áreas na região de
Altamira. Eu posso estar enganado com referência à
área. Se algum Deputado que está aqui puder me aju
dar na seqüência das perguntas, será importante.
Mas o que eu quero dizer, ilustre Corregedora, é no
sentido de que V.Ex!!. cancelou várias áreas. E ontem
foi dito aqui que foi através dessa liminar, que foi can
celada agora recentemente e obviamente liberada
essas áreas.

A SRA. MARIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - Olha, eu não tenho conhecimento dessa li
minar, porque lá na Corregedoria nada chegou. E
quando se fez a correção em Altamira, lá consta que
elas estão todas bloqueadas, em nome aqui da CR
Almeida.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Exatamente,
CRAlmeida.

A SRA. MARIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - Estão bloqueadas.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Estão bloquea
das. Eu vou procurar, Desembargadora Maria de Na
zaré, essa informação dessa liminar e o processo
para passar essa informação a V.Exª., porque, pelo
que nós soubemos ontem, foi cancelada essa liminar,
foi cassada a liminar e obviamente essas áreas de CR
Almeida estão liberadas, o que me preocupou bastan
te, porque são terras indígenas e que nós temos que
tomar, exigir da União um posicionamento imediato,
para que os indígenas não sejam prejudicados. Ape
nas essa informação.

A SRA. MARIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - Eu, na Corregedoria, até porque os proces
sos quando entram, não são processos que são dis
tribuídos ao Tribunal, só os afetos à corregedoria...

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Claro. Só che
ga a V.Ex!!. depois a informação...

A SRA. MARIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - Não, nem chega. Só os que são afetos à
Corregedoria, naturalmente, vou ter essa informação.
Mas se foi ontem, não estou sabendo.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ'- Essa informa
ção foi passada na CPI ontem, ma~;~àJnentavelmen
te, eu não tenho a informação mais 'wecisa do pro
cesso e da respectiva área para que pu'desse infor
mar aqui V.EXª. Mas eu pediria a V.Ex!!" como mem
bro do Tribunal, que verificasse. A sua postura, a sua
trajetória na vida pública me entusiasmou no sentido
de que o povo do Pará pode contar com V.Exª., por
que as ações de V.EXª., desde que assumiu a Corre
gedoria,_demonstram_a..eficiência, a persistência e,
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sobretudo, o interesse no bom desempenho da ativi
dade profissional .

A SRA. MARIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - Eu gostaria de dizer para V.EXª. que V.EXª.
me fizesse o pedido por escrito, porque a Corregedo
ria não tem poderes legais para questionar atos de
desembargador. Mas, naturalmente, se esse pedido
chegar na Corregedoria, nós iremos imediatamente
repassar ao órgão competente que revê essas medi
das.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Sr. Presidente,
eu estou satisfeito. Para ser mais objetivo, eu concluo
aqui, Presidente, solicitando de V.Ex!!. o retorno do
uso da palavra, se necessário, já que eu tenho aqui
alguns subsídios que eu não li ainda e então não te
nho condições de continuar perguntando à Desem
bargadora. Obrigado pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Nilson Mourão. Por favor, peço objeti
vidade nas perguntas.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Desembargadora Maria
de Nazareth, em primeiro lugar devo dizer a senhora
da nossa gratidão de vê-Ia como Desembargadora
aqui, contribuindo com a CPI, para que juntos possa
mos encontrar um caminho para construir uma socie
dade mais democrática, mais solidária e, com certe
za, também mais justa. Desembargadora, eu indago
quantas vezes a senhora já utilizou, como Corregedo
ra, a Lei 6.739179 para contribuir com a resolução dos
graves problemas fundiários aqui do Estado do Pará?

A SRA. MARIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - Olha, estatrstica, assim, na cabeça, eu não
posso ter porque o senhor está vendo a gama de des
pachos, de processos que a Corregedoria já despa
chou durante esse...tempo todo. Mas se V.ExA. me fi
zesse por' escrito ou me desse um prazo eu lhe res
ponderia.

/ ' O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Utili
za'1do o instituto da Lei nll 6.739.

A ~RA. MARIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA ~ Pois não.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Eu fiz
essa indagação, Desembargadora, porque na sua
fala, durante todo o tempo, a senhora afirmou que a
senhora não tinha poderes para cancelar registros, a
senhora está utilizando uma forma de bloqueio.

A SRA. MARIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - Bloqueio.

O SR. DEPUTADO NILSON' MOURÃO - Por
que, Desembargadora, a senhora acna que'a senho
ra não pode cancelar registros?, t'1~

A SRA. MARIA DE NAZA.fIÉ BRABO DE
SOUZA - Porque a Corregedoria,' isso é um processo
em que as pessoas têm que ter p.livre arbítrio, têm
que ter a defesa. A Corregedoria é,um órgão correcio
nal, em que ela cancela depois'de um processo onde
foi julgada, transitada em julgado uma decisão. Aí,
sim. Mas através de pedidos~' a' Corregedoria não
pode cancelar, ... I

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - De-
sembargadora. .

A SRA. MARIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - ... como ele disse aqui, que o ITERPA fez
uma lista e mandou.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - De
sembargadora, a senhora...

A SRA. MARIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - Se tiver um processo, um registro ou um
cancelamento feito através de um processo transita
do em julgado, obviamente que aí a Corregedoria terá
essa competência.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - De
sembargadora, a senhora me permita, mas eu gosta
ria de ler para a senhora uma acórdão do Supremo
Tribunal Federal, assinado pelo Ministro Moreira
Alves, ontem aqui debatido nesta Comissão, tendo
tido uma excelente explanação e explicação do emi
nente Prof. Otávio Mendonça, que entregou na mão
da CPI esse acórdão, cuja parte do voto do Relator eu
gostaria de ler, Desembargadora, porque eu acho
que é possível encontrarmos outros caminhos.

A SRA. MARIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - Lógico.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Diz
textualmente - peço licença ao Presidente para pas
sar a leitura: A modificação que a Léi n2 6.739, de 5 de
dezembro de 1979, introduziu no nosso sistema mo
biliário foi o de permitir, como exceção ao princípio es
tabelecido no artigo 250, I, da Lei de Registros Públi
cos em vigor (que exige decisão judicial transitada em
julgado), a possibilidade de autoridade judiciária - o
Corregedor-Geral da Justiça -, no desempenho de
função de natureza administrativa, declarar inexisten
te e cancelar a matrícula e o registro de imóvel rural
vinculado a título nulo de pleno direito, ou feitos em
desacordo com o art.. 221 e seguintes da Lei nll

6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei
n2 2.216". O acórdão é claro, Desembªrgadora.
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A SRA.~JM~IA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - Claríssimo. Existe a possibilidade.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - De
sembargadora-;,-.ge::a~senhora me permite, eu gostaria
de continuar o ·meuc.raciocínio.

A SRA? MAj:jIA DE NAZARÉ BRABO DE
SOUZA - Pois "rtãá,'pois não.

O SR. D~·~.~1:~DO NILSON MOURÃO - Por
outro lado, Desembatgadora, o Ex-Ministro da Justi
ça, Bernardo Cabral; fez uma consulta à Consultoria
Legislativa do Sel)~çt9Federal com relação a essa lei,
a partir de um peClido que lhe foi feito por um advoga
do que queria aperfeiçoar. Eu vou ler também, porque
ele é muito claro' -s tIDcativo: "Para se levar a registro
um título nulo não 'tiá'éontraditório, nem processo ad
ministrativo algum. Ninguém é citado ou notificado.
Trata-se de ato praticado perante o Registro de Imó
veis, sem qualquer controle, de quem quer que seja,
ainda que para verificar a qualidade dos serviços de
demarcação e a topografia da área. Ora, se para ins
crição do título no Registro Imobiliário" - isso aqui é
muito importante para.os membros da CPI-, "se para
inscrição do título no Registro Imobiliário não há 'ne
cessidade de formalização de processo, seja ele judi
cial, administrativo, igualmente, para se cancelar títu
lo nulo nenhuma exigência processual poderá ser fei
ta. A reivindicação de imóvel ou reintegração de pos
se exigirá processo administrativo ou judicial, mas
esta será uma etapa posterior ao cancelamento dQ tí
tulo nulo, fraudado, criminosamente levado à regis
tro". Conclui o resultado da consulta, Desembargado
ra: "O cancelamento de título nulo, nos termos da Lei
nº 6.739/79, não exige processo prévio, seja de natu
reza administrativa, seja judicial, com absoluta legiti
midade. A apreciação da quaestio se verificará após
a providência adotada pelo Corregedor da Justiça, e o
processo, com ampla defesa, será instaurado depois
do ato da autoridade a quem cumpre orientar e fiscali
zar as atividades dos registradores". "Em face de todo
o exposto, entendemos que o dispositivo do art. 1º da
Lei nº 6.739 são jurídicos e constitucionais, em face
das normas consagradas pela Constituição Federal
de 88, e encontram validade e eficácia perante todo o
sistema do Direito Positivo do Brasil". Ontem, eminen
te Desembargadora, nós tivemos a oportunidade de
ter aqui um~ bela aula do Prof.·Otávio Mendonça,
onde discorr~\J claramente sobre essa questão e co
locou nas l11&os da senhora.

A SRA:!'MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA=-Eiillbe respondo,Jmediatamente._

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO = Colo
cou nas mãos da senhora, Desembargadora, só um
minutinho, da sua caneta, de cancelar todos esses tí
tulos fraudados, porque a fraude não gera direito, De
sembargadora. Eu não sou advogado, sou da área de
Ciências Sociais...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO I)~

SOUZA - Já estou notando que V.Exª. não é advoga
do.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - '" mas
para mim é claro e cristalino que Direito se gera quan~

do tem direito. A fraude não gera Direito, títulos frau~

dados, como qualquer outra atividade baseada na fra.~

ude, não se exige processo. Portanto, Desembarga~
dora, diante desse quadro que está aqui, particular~

mente no Estado do Pará, com cidadãos se dizendo
proprietário de 7 bilhões de hectares, o outro de qua
tro bilhões e meio, uma empresa estrangeira chega
na área dos caiapós...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO [))~

SOUZA - Eu peço a palavra, porque eu tenho que
responder, né?

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Não,
eu estou concluindo, Presidente, estou concluindo a
pergunta.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO Dg
SOUZA - Então, seja mais objetivo nas suas pergui1~

tas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas~

tro) - Eu gostaria que o Deputado concluísse para
. que a Desembargadora pudesse responder e logo

depois passar a palavra a outros Parlamentares.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Vou
concluir, mas eu quero fundamentar, Presidente. DiQ

ante de um quadro de uma empresa estrangeira che
gar aqui no Estado do Pará e invadir uma área dos ca
iapós, com 3 milhões e 800 mil hectares de terra, com
títulos fraudados e o Tribunal, a Sra. Desembargadora
responsável também por esses atos, podendo utilizar,
numa canetada, essas questões todas, porque aí
eles é que vão ter provar que têm títulos corretos, eles
é que vão ter que provar, e não a sociedade, o Tribu
nal de Justiça, os órgãos de terra do Estado do Pará,
o INCRA, a sociedade brasileira toda se mobilizar
para nós provarmos que eles é que não têm razão,
doutora! O momento é o contrário.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO D~

SOUZA - Vou lhe responder, me dê oportunidade.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Eles é
queJêm que provar que .eJes é_que têm razão_ Essa é
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a pergunta: por que a senhora não cancela esses títu
los?

o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, concedo a palavra à Desembargadora.

Â SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Vou-lhe responder: porque a Justiça, meu
senhor, o senhor bem leu o sábio acórdão do Ministro,
quando ele disse: "a possibilidade da Corregedoria fa
zer essas coisas, quando o título é declarado falso"...
Eu não recebi nenhum processo na Corregedoria em
que tenham declarações de tftulos falsos. Eu recebi
pedidos de providências para que isso fosse investi
gado, e nós estamos seis meses com uma gama de
processos para que sejam investigados se esses títu
los são falsos ou não. Aliás, nem são títulos, são pos
ses, conforme o ITERPA me repassou. Então, na Cor
regedoria não existe nenhum documento, nenhum
pedido de cancelamento de títulos falsos. E por esta
razão, eu, como a Juíza que sempre pautei pelas mi
nhas decisões com equilíbrio, com justiça, com eqüi
dade, não posso através, de um pedido de providênci
as, mandar cancelar títulos tidos como falso, como
disse aqui a própria Procuradoria de Justiça. Não me
disse que os títulos são falsos, não me deu subsídios,
me disse que os títulos tinham possibilidade de ser
falsos.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Mas,
Desembargadora, V.Ex!!. tem essa prerrogativa.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Claro.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - O
ITERPA provocou o Tribunal de Justiça com pelo me
nos mais de 20 ações, conforme foi colocado aqui. A
possibilidade está nas suas mãos, de examinar essa
possibilidade e cancelar os títulos; e não o contrário. E
não o contrário, Desembargadora.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Mas o senhor não é Deputado, por favor?

O SR. DEPUTADO NltSÔN MOURÃO - Sou
Deputado, sim.

A SRA./MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA ..... Pôis é. Eu vou lhe dizer...

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - É por
isso que eu estou lhe indagando.

, A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - O ITERPA, se encaminhou para o Tribunal,
não encaminhou processos com títulos falsos. A pos
sibilidade é uma coisa, e se instalar, naturalmente,
que na Corregedoria não pode se processar com um
pedido para declarar a nulidade de um título que se

processa perante um Tribunal de Justiça que deve ter
um Relator lá, o que vai para a Corregedoria são es
ses pedidos que nós colaboramos com as nossas
correições. E o que eu tinha condições de fazer, fiz.
Foi fazer o bloqueio de todos esses títulos que foram
tidos declarados com a possibilidade de ser falsos pra
Corregedoria. ' ,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Concedo...

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, quero concluir...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - ... re
querendo o seguinte: que essa CPI escreva um docu
mento e requeira o cancelamento desses títulos to
dos, juntando inclusive todos os pedidos que já foram
feitos por outras instituições de terra no Pará, para
que, então, a partir de agora, a Desembargadora pos
sa ter o objeto na mão, formalizado para que possa
proceder o cancelamento dos títulos...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - O senhor não é advogado. Não é a CPI que
vai pedir títulos. Quem tem que declarar a falsidade
dos títulos é o Poder Judiciário, é a Justiça, data ve
nia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Concedo a palavra ao Deputado Josué.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA -Isso é muito bonito a gente falar, eu até gos
taria de ser Deputado, porque eu também gosto de fa
lar, eu gosta de impressionar. E só mais o que a gente
ouve, porque ação, ação é esta, ouviu, de vim aqui e
fazer o que tem que ser feito. É entrar com processo
legítimo, dando possibilidade pra Justiça declarar a
falsidade desses títulos.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - De
sembargadora...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não é com pedidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Deputado Josué. Quando, De
sembargadora, a senhora um dia puder ser nossa co
lega, para nós é um motivo de honra ser nossa colega
Deputada.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - De repente, né, estou próximo a me apo
sentar.
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o SR. PRE.SIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Sem dúvip~' nenhuma a senhora é brilhante
também.

O SR. DEF?JJTADO JOSUÉ BENGTSON - Eu
não vou chover no molhado, perguntando o que já foi
perguntado. Ouvi:da Desembargadora, apenas gos
taria de ver se eu anotei corretamente, são 95 comar
cas no Estado d~_ Pa~á?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Isso. .,' .

O SR. DEPUTÀÓO JOSUÉ BENGTSON - E 60
estavam vagas quando a senhora assumiu, confere?

A SRA. MÁRIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Confere.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Foi
feita uma...

A SRA. MARIA, DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Concurso.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - .:.
um concurso.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Estão sendo preenchidas as vagas.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Qu
antos juízes foram aprovados? Quantos candidatos?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Cinqüenta e três.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Qu
antos já ocuparam as vagas nessas sessenta?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Vinte e cinco.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - A se
nhora, é minha primeira pergunta. Eu pediria a melho
ria do som, por favor.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não quer dizer que tenham todas essas co
marcas vagas, vou lhe explicar. Quem é que está fa
lando, que eu não sei?

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Sou
eu.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Ah, sim. Foi porque, às vezes, numa comar
ca tem cinco varas, como Santarém tem sete. Aí nós
temos dois juízes, três juízes, o senhor está enten
dendo? Quer diZer, lá tem dois juízes, mas são sete
para estarem atuando lá pelo volume, pelo... sabe?
Então, não são sessenta comarcas vagas.

O SR.:"DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON 
Então, hoje, nós temos quantas comarcas sem ne
nhurnjuiz?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Olha, eu... não tem nenhuma, porque nós,
juízes, respondemos por duas ou três comarcas, o
senhor está me entendendo?

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Tudo
bem. Mas sem a presença física de um juiz numa co
marca, quantas?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
-ªOUZA ~_Muitas, porque quande o juiz responde:'..
Eu trouxe aqui, mas já me perdi até nos papéis, viu?
Nós temos várias comarcas, talvez...

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON 
Olha, a senhora não precisa me dar número, doutora.
Apenas a pergunta minha é: Qual a razão que nós te
mos juízes concursados, que eles não são enviados
para aquele Município, aquela comarca que não tem
nenhum, por exemplo? A senhora tem uma resposta?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Porque eles ainda não foram nomeados e
nós dependemos de verba do Execútivo para no
meá-los.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Ah,
então, não foram por falta de, nomeação?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Falta de verba. Não foi por falta de nomea
ção, porque nós estamos loucos para preencher to
das as comarcas.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Obri
gado.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Por falta de orçamento para que a gente
possa nomeá-los.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - E a
minha última pergunta, bastante objetiva, sem muitos
comentários...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Muito bem, agradeço.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Des
de ontem, estamos ouvindo aqui falar numa pessoa,
Carlos Medeiros, Carlos Medeiros, Carlos Medeiros
é o nome mais mencionado aqui. A pergunta é a se
guinte: Por que a Justiça do Pará, envolvendo todos
os segmentos da Justiça, não dá prioridade absoluta
para descobrir onde nasceu esse fantasma Carlos
Medeiros? Ele deve ter sido plantado em algum lugar
na história fundiária do Pará.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - De repente, Deputado, quem sabe até...

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON 
Então, essa pergunta: Ror que não se.dáabsoluta pri-
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oridade para a gente descobrir o fio da meada? Por
que eu acho que se encontrar onde nasceu esse ele
mento Carlos Medeiros, nós teremos a solução de
muitas outras dúvidas no setor fundiário do Pará. Era
apenas essa a minha pergunta.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Bem, esta é uma pergunta ditrcil. Se eu ti
_~e§_§~ também uma varinha de condão eu lhe respon
deria, porque não é só no Pará que tem Carlos Medei
ros, eu acho que é no Brasil todo, meu senhor, esses
nomes fantasmas. Porque eu fiz o ofício para a Recei
ta Federal e vários que são proprietários, que esta
vam nas _escrituras constando - eu vou repassar 
não têm cadastro na Receita Federal.

-o-SR. DEPUTADO·-JO-SÚÉ BEN~TSON - Re
almente, não existe tal pessoa?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Bem, legalmente, não, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Renildo Leal.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - É uma
satisfação ter a senhora aqui, Drª Nazaré. Eu gosta
ria... que a senhora fez um diagnóstico grave da situa
ção do Estado em relação às prisões. Vou começar,
então, como representante do povo, eu sou do interi
or, vou perguntar para a senhora, em valor, se a se
nhora sabe quanto é que é o duodécimo mensal que o
Estado passa para o Judiciário.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Olha, eu não sei. Mas eu... para o Judiciá
rio, não, para o sistema penal, deve ser, né?

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - O siste-
ma.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Que é outra, outra, não é afeta ao Poder Ju
diciário, e sim à Secretaria de Justiça, porque para o
Poder Judiciário, acredito que não. Hoje nós somos
um poder, entre aspas, "independente". Recebemos
um orçamento e dentro daquele orçamento giram as
nos,sas atividades.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Esse or
çamento"a senhora sabe quanto é?

A ~RA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA -,Bem, isso aí, não, porque a parte adminis
trativa pertence ao Presidente do Tribunal. A Correge
doria, que~o dizer, já que o senhor está me dando
uma oportunidade, que a Corregedoria do Estado do
Pará,'não sei se é a únic:a, ma!té uma das corregedo
rias que não têm um centavo de orçamento nem para
tomar um café. Nós temos que ~olicitar tudo da Presi-

dência do Tribunal. Enquanto na maioria dos Estados
as corregedorias têm o seu orçamento próprio, aqui
no Estado do Pará nós não temos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Renildo.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Vou con
cluir~ Sr. Presidente.· Vou -fazer duas perguntas em
uma, para poder ser prático. A senhora... Ficou, as
sim, meio em dúvida, porque parece que a senhora
cancelou realmente ou houve um cancelamento?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não, não foi um cancelamento, eu mandei
bloquear.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL- Bloquear.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Porque eu não tenho, no meu entendimen
to jurídico, apenas com um pedido, eu não tenho res
paldo jurídico para cancelar. Data venla a interpreta
ção do Deputado.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Então,
deixa eu só concluir. A senhora disse também aqui,
até eu quero fazer logo, já que a senhora disse que
tanto o Estado tem esse problema, a reclamação do
Estado, e eu sou do interior do Estado, a senhora dis
se que entrou mais de 5 mil expedientes e mais outros
700. Eu queria que a senhora me dissesse, assim,
quantos foram apurados. Porque o maior problema
nosso, do Estado, é a falta do juiz, que trabalha terça,
quarta e quinta-feira. Esse é o problema. O juiz, nas
prisões que ocorrem no final de semana, são todas ir
regulares, porque não tem juiz para poder fazer a par
te dele. Nós temos o problema em nosso Estadó, é a
falta física do juiz, que trabalha terça, quarta e quinta.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Nós gostaríamos, como Corregedora, e
não estamos aqui com o nosso relatório, com a im
possibilidade, porque quando nós chegamos numa
comarca que o juiz trabalha terça, quarta e quinta, ele
não justifica. Eu estou respondendo por duas, três co
marcas. Eu tenho que dar terça aqui, quarta aqui, e
não é só o juiz não, é o promotor também. Nós esta
mos chegando no interior, em que o promotor chega e
diz: "Eu fui designado para ficar 15 dias aqui". Em 15
dias, meu senhor, ninguém faz todos os atos neces
sários, principalmente no processo criminal, para se
ter um processo concluído. Então, este problema nós
estamos passando. Então, a Corregedoria, mediante
este fato de que o juiz responde por duas, três comar
cas e as comarcas são de difícil acesso, mesmo que
elas sejam contíguas... Nós temos juízes responden-
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do aqui em Ananindeua, respondendo lá em Capane
ma, é impossível esse juiz estar lá e aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Evandro Milhomen. Eu peço aos Srs.
Deputados que sejam breves, porque eu vou cancelar
o almoço, hein. Nós vamos ficar aqui direto. -

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Drª Maria de Naza
reth, Desembargadora, é um prazer tê-Ia aqui conos
co nos ajudando nessa investigação. Mas eu queria
ser breve mesmo, Sr. Presidente, porque eu já fui
atendido até pelos colegas Deputados aos questiona
mentos da Drª Maria de Nazareth. É quanto à questão
dos cartórios. Ainda agora há pouco perguntei à Drª
Dulce, e ela dizendo que os cartórios, em torno de 15
cartórios, no Estado do Pará, que esquentam títulos
ou encaminham títulos falsos, eles sentem já no chei
ro quando o título é falso, quando o cartório que enca
minha... Nós fizemos uma pergunta a ela, doutora, se_
havia alguma denúncia encaminhada desses cartóri
os ao Tribunal de Justiça e à Corregedoria. A mesma
pergunta eu faço à senhora e pergunto a senhora qual
é o encaminhamento, se há denúncias de cartórios, e
pelo que se sabe aqui, o cartório de Altamira, de Xin
gu, parece que já está banal, na imprensa, todo mun
do que esses cartórios esquentam títulos.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não, senhor, eu vou ler aqui para o senhor.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN - Aí
eu pediria, só para concluir, antes que a senhora res
ponda, se foi feita alguma denúncia já à Corregedoria
e ao Tribunal de Justiça, quais os procedimentos que
estão sendo tomados para acabar definitivamente
com esses problemas que os cartórios têm causado,
e fazem parte do problema maior da grilagem de terra
do Estado do Pará. Esse:é o meu questionamento.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Vou já lhe dizer. Todos, sobre Altamira eu
determinei, depois de um relatório que tem tudo isso
de páginas que eu vou repassar, historiando, porque
o juiz, ele não é um mero aplicador da lei, o juiz tem
que fazer a justiça. Depois d~ todo um relatório feito,
eu determinei o seguinter'''Em caráter provisório,
averbação de bloqueio das matrículas xxx" - essas
matrículas que vocês vêem - "para qUe nelaS-não se
pratiquem atos até serem efetivamente apuradas as
denúncias de fraudes levantadas pelo Ministério PÚ
blico Federal e devidamente canceladas, se for o
caso, em ação própria. Instauração de processo ad
ministrativo disciplinar contra a oficiala Eugênia Silva
deJ::rBitas..-do_P-rjmeiro_Djício~otarial_e_RegistraLda__

Comarca de Altamira, Pará, delegando poderes ao
Juiz Luiz Emani Ferreira Ribeiro Malato, da Terceira
Vara da Comarca de Altamira, para a instauração e
instrução do procedimento, para o qual concedo 60
dias para conclusão, em tudo sendo observadas as
disposições da Lei 8.935/94; c) O afastamento da
serventuária referida no item I;J de suas funções até
decisão final do processo administrativo, devendo o
Magistrado tomar as providências necessárias à re
gularidade do funcionamento do referido serviço de
registro; d) instauração de inquérito policial para apu
rar a existência de ilícito penal, considerando os fatos
apurados nos autos, a ser realizado pela Polícia Fe
deral, em face do interesse da União, tratando-se de
terras devolutas; e) intimem-se dessa decisão o
INCRA, o ITERPA e a Procuradoria da União; f) de
terminação de diligências por parte do Juiz Presiden
te do processo administrativo, a fim de ser realizada a
jun~da aos autos de procedimento do atestado de
óbito do Sr. Sebastião Lima da Silva" - que consta
nas escrituras que era o escrevente dela. "Baixem-se
os atos necessários para o cumprimento da determi
nação acima, encaminhando-se os presentes autos
ao Dr. Juiz Presidente do processo administrativo."
Isso foi em 4 de fevereiro de 2000, senhores. Eu tive
notícia, passaram-se os 60 dias, ele me fez um ofício
pedindo prorrogação, dizendo que ainda estava ou
vindo testemunhas lá. E me pediu mais 60 dias para
terminar este procedimento. Então, ele está dentro
dos respaldos. Isso aqui é um procedimento de uma
denúncia.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Só existe denúncia, então, do cartório de Altamira ou
tem de outros cartórios?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Todas as denúncias que entraram contra
cartórios, nós já mandamos instaurar os processos.
Só que eu não posso lhe dizer... Eu posso lhe dizer
aqui, ó: sindicâncias instauradas, seis. Só não posso
lhe 'dizer, porque é impossível eu ter na cabeça todas.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Está bom. Estou satisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu vou conceder a palavra. Tem dois oradores
ainda: o Deputado Babá e o Deputado Valdir. Por fa
vor, peço que sejam objetivos nos questionamentos.
O Deputado Babá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Drª Maria de Naza
reth, a senhora está assumindo há pouco tempo, po-
deria dizer,.aCorregedoria.• _
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A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Cadê o Deputado?

O SR. DEPUTADO BABÁ - Pra cá.
A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE

SOUZA - Ah, sim. Desculpe, eu estava olhando...
Pois não.

O SR. DEPUTADO BABÁ - E há um comum
nos debates de ontem pra hoje, inclusive com denún
cias claras que saiu no Jornal Liberal, hoje, do Pro
curador Federal Felício Pontes...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Isso. Eu quero, antes de V. Ex" dizer, quero
dizer a todos que o Procurador esteve cedo no meu
gabinete, antes de eu sair pra cá, por isso que eu me
atrasei uns quinze minutos, me alegando que jamais
ele imputou ao Poder Judiciário esses fatos que foram
denunciados no Jornal Liberal. Acabei de sair, nem
tive tempo de falar com ele porque estava de saída;
que jamais ele imputou esses fatos ao Poder Judiciá
rio.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Doutora, apesar de
ter saído no Jornal Liberai, eu estava presente e
ouvi, ouvi na seguinte forma, inclusive por parte de
gente do ITERPA, por parte dos Procuradores, de que
a solução do processo de cancelamento, infelizmen
te, em nosso Estado ainda não foi levado à conse
qüência final por causa de atrasos ou até mesmo de
problemas com determinados juízes com relação à
questão do controle, que ele colocou claramente aqui
que a Procuradoria Federal... ele sugeriria que hou
vesse um controle mais rígido sobre a Justiça, que,
aliás, é um pedido nacional, não é apenas dele. Aí, eu
queria pegar um caso que pra mim é típico, inclusive
apresentado pelo ITERPA hoje aqui. Eu passarei a ler
para V. Ex!!. "Em data de 30 de agosto de 1996" - por
tanto, quatro anos atrás -, "o ITERPA, em defesa do
patrimônio fundiário paraense, propôs perante a Co
marca de Altamira a ação de nulidade e cancelamen
to da Matrícula nº 6.411 e averbações dela decorren
tes, constante das fls. 39 do Livro 2-V, do Cartório Mo
reira de Registros de Imóveis daquele Município, refe
rente ao imóvel denominado 'Gleba Curuá', envolven
do imensa área de terras de patrimônio estadual (4,7
milhões hectares), irregularmente registrada em
-nome da empresa Indústria, Comércio, Exportação e
,Navegação do Xingu Ltda. - INCENXIL, atualmente
constituída com a participação societária da Rondon
Agropecuária Ltda. e Roberto Beltrão de Almeida.
Conforme termos da inicial, a empresa requerida ad
quiriu apenas os supostos direitos de posse" - gri
fados aqui - "sobre vasta extensão de terras perten-

centes ao patrimônio fundiário do Estado do Pará, e
esses 'direitos' - entre aspas - consubstanciados em
meros contratos de arrendamento, foram leviana e in
devidamente levados à inscrição no Registro de Imó
veis daquela Comarca, até porque tais contratos de
arrendamento jamais poderiam ser assentados em li
vro de registro de imobiliário específico de inscrição
(hoje matrícula de propriedade). Tais documentos
precários (contratos de arrendamento), por razões
não conhecidas, possibilitou o registro dessas mes
mas áreas em livro cartorário para assentamento de
propriedades, com a dimensão absurda de quase
6.000.000 de hectares" - o que, inclusive, coloca o
nosso Estado, vergonhosamente, na mídia mundial
por causa desse problema. "Em data de 16 de setem
bro de 1996" - 96, portanto, há quatro anos, mais de
quatro anos atrás ou quase quatro anos atrás -, "o
Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Marabá, respondendo à época pela 2ª Vara da Co
marca de Altamira, Dr. José Torquato Araújo de Alen
car, deferiu liminarmente o pedido de antecipação da
tutela jurisdicional formulado pelo ITERPA para que o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca se abs
tenha do registro de qualquer ato que importe transfe
rência ou alienação da área em litígio até o julgamen
to final da causa. Em decorrência, a empresa
INCENXIL opôs exceção de suspeição contra o juiz
prolator do despacho, a qual foi julgada prejudicada
pelo Relator, Dr. João Alberto Castello Branco de Pai
va" - que vai vir daqui a pouco aqui -, "por perda de
objeto, devido à remoção do juiz excepto, retornando
os autos da ação principal ao juízo de origem para o
prosseguimento. Pelo fato da Exceção de Suspeição
ter suspendido o prazo para interposição do recurso,
a INCENXIL interpôs agravo de instrumento perante
o Tribunal de Justiça do Estado, requerendo liminar
mente a suspensão do ato impugnado até o julga
mento definitivo do récurso pela Turma julgadora e
seu provimento. Por decisão do Desembargador Re
lator, Dr. João Alberto Castello Branco de Paiva, em 5
de outubro de 1999" - mais de três-anos depois, dou
tora, mais de três anos depois -, "foi concedido efeito
suspensivo ao recurso, suspendendo, conseqüente
mente, a decisão impugnada, até o julgamento defini
tivo da Egrégia Turma do Tribunal de Justiça do Esta
do, cujo edital foi publicado no Diário de Justiça do
Estado em 17-11-99 e republicado em 4-5-2000, por
conter incorreções. Encaminhado os autos ao Minis
tério Público, este manifestou-se 'pelo conhecimento
do recurso, e seu improvimento, por manter-se des
pacho guerreado, por seus jurídicos e legais funda-
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mentos', em data de 1º de fevereiro de 2000. -Apre
sentadas as contra-razões pela ITERPA, em 9 de
maio de 2000, ao recurso interposto pela empresa ci
tada, os autos aguardam o julgamento a ser proferido
pelas Câmaras Cíveis Isoladas do Tribunal de Justiça
do Estado. Em 24-5-2000, o ITERPA, por meio de sua
Procuradoria, requereu ao Desembargador João
Alberto Castello Branco de Paiva, do Tribunal de Jus
tiça do Estado, Relator do Agravo de Instrumento in
terposto pela empresa INCENXIL, a reconsideração
do despacho que suspendeu os efeitos da tutela an
tecipada concedida... 1I

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Babá ...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Já vou concluir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - ...pediria que V. EXª formulasse o questiona
mento à Desembargadora.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Pois não. "...Altami
ra, nos autos de cancelamento proposto pela
ITERPA. No tocante ao processo principal, ou seja, a
Ação de Cancelamento - Processo nº 270/96 - tendo
em vista a Certidão de fls. 383..." Doutora, só esse
fato aqui, certo, mostra que V. Exª tem que entrar com
a sua correição perante o Desembargador. Não é?
Não é possível, doutora, não é possível...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Deixa eu responder, deixa eu responder...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, deixa só eu
concluir que eu já lhe ~arei ...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Mas conclua, então, não faça discurso,
esse aqui não é o momento para ouvir discurso.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Eu quero... Não,
mas isso não é discurso, é indignação, doutora.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Vim aqui pra ouvir perguntas e responder.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Mas, doutora, não é
discurso, é indignação,l,e vou-lhe dizer o por quê.

A SRA. MARIA bE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - É indignação~ 9--j;)ovo-brasileirCLanda com
todos os Deputados, Senadores...

O SR. DEPUTADO BABÁ - Um processo, dou
tora, me escute. Um processo passa três anos, três
anos na mão do Desembargador aqui do Tribunal de
Justiça do Estado para depois, numa decisão tomada
no juízo, no interior, corretamente tomada, um pro
cesso gravíssimo, porque não é 1 mil hectares, não,
doutora, são 6 milhões de hectares, seis milhões de
hectar.es~ComCLé.que_pode_o..TribullaLde_Justiça.do_

Estado passar três anos para opinar? Quando opina,
ainda cancela a decisão do juiz inicial. Então, isso é
um problema grave, é um problema gravíssimo e que
nós não podemos aceitar dessa forma. Por isso, eu
pediria a V. Exª que, nesse contexto todo, aliás, pedi
ria ao Supremo do Tribunal de Justiça que apressas
se o julgamento desse processo, porque nós não po
demos esperar indefinidamente que o Sr. Cecílio do
Rego de Almeida, agora, com direito concedido por
meio disso, possa se valer disso aí pra, inclusive, ven
der esta área, porque ele pode fazer isso. Então, essa
situação pra mim é muito grave.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra a Desembargadora.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Em primeiro lugar, eu quero dizer ao nobre
Deputado que a Corregedoria não tem poderes para
examinar decisões de desembargador e nem tam
bém para chamar o desembargador, a Corregedoria e
dizer isto. Nós temos no nosso Código Judiciário, nas
leis do País, o que disciplina os recursos, as pessoas
que querem ter o seu processo apreciado. Natural
mente que ele enganou-se. Eu me chamo Maria de
Nazareth Brabo de Souza e não Desembargador
João Alberto Soares Paiva. Esta pergunta, V. Exª de
verá fazer pra ele, que é o Relator do processo. Natu
ralmente que ele vai ter subsídios jurídicos pra lhe di
zer se, qual é, por que que este processo está este
tempo todo. Porque nós sabemos, na Justiça, quem é
advoga,do, quem é magistrado, que a lei faculta às

~~'" ~~l~

partes várias oportunidades, e todos os despachos
do juiz, do desembargador, mesmo até um despacho
interlocutório cabe recurso, e cada recurso tem o seu
prazo legal. Então, eu não sou douta, porque não sou
a Relatora deste processo. Também não posso aten
der o pedido do nobre Deputado, porque a lei não me
dá esta autorização, como Corregedora, ou como co
lega desembargadora de chamar o processo ou corri
gir esse processo, caso esteja errado. Mas V. EXª v;li
ter oportunidade, naturalmente, de pedir as explica
ções para o Relator do processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Desembargadora, apenas para, na qualidade
de Presidente da Comissão, apenas para poder es
clarecer. Na realidade, o que o Deputado Babá quer
dizer, o mérito pode ser questionado, ou reclamado,
mas o mérito da decisão é do juiz. Ele julgou como
achou que devia julgar, embora nós não entendamos
assim, mas essa é uma questão que não cabe corre
_ção...NCLentanto,..o .que..está_aquLsELdiscutindo_é,Jla
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realidade, por que o desembargador reteve um pro
cesso por três anos para tomar uma decisão.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - E eu estou lhe respondendo qu~ eu não
sou a pessoa adequada pra responder. Estou lhe di
zendo que na Justiça tem processos que duram até
mais de três anos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Veja bem, eu reconheço que pode, dentro...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Pelos entraves, só ele pode saber se foi
omissão dele, se não foi, se foi entrave judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Veja bem, dentro do rito processual, nós enten
demos que o processo, há recursos, há isso, ou aqui
lo, há vistas e tal, e tudo isso, mas se não houver ca
racterizado dentro do processo um rito processual,
apenas porque talvez... a pergunta é que, aí, na quali
dade de membro dessa Comissão, eu faço à senhora:
se esse processo examinado pela senhora, se verifi
car que ele, em nenhum momento, foi levado esse
tempo todo, porque não cumpriu o rito processual,
mas simplesmente porque foi engavetado, aí eu per
gunto à senhora: não cabe, aí, por parte do Tribunal,
por parte da senhora, como Desembargadora da área
de Correção do Tribunal, proceder à correção nesse
caso específico?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não, senhor. A Corregedoria não tem res
paldo legal para apreciar ou corrigir-decisão ,de de
sembargadores. Nós temos o Conselho da Magistra
tura, que é um órgão que faz parte do Tribunal e que
aprecia esse recurso. Obviamente, se for encaminha
do para a Corregedoria, eu não vou mandar, digamos,
arquivar nem nada. Eu vou mandar para o órgão com
petente, que é o Conselho da Magistratura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Valdir.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Sr. Pre
sidente, Drª Desembargadora, a impressão que eu te
nho, num primeiro breve comentário, é que se nós ~

não conseguirmos articular as instituições e superar
as dificuldades, imagino o Juiz Malato, que àgora as
sume Altamira: o que ele fará numa situação como
essa? Fica dentro do cartório, da maioria do pessoal,
só saiu uma pessoa, o restante permanece toda a
equipe.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Essa dificuldade ele ainda não encontrou.
Ele está mandando pra mim, não é?

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Eu es
pero.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Naturalmente, a gente vai...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Mas já
está mais ou menos claro, pelas informações de on
tem e de hoje dadas aqui pela senhora, pelas dificul
dades, que se nós não articularmos o INCRA, técni
cos especializados, articular com a... quem sabe,
quem sabe com o INCRA, pra entrar num satélite e
pedir apoio de todos os instrumentos que nós temos
hoje do avanço da tecnologia pra pegar a sobreposi
ção dos mapas e, de fato, termos uma avaliação mais
profunda, possivelmente teremos mais um relatório
frustrado, diante das expectativas que todos nós te
mos. Essa é uma primeira preocupação. Obviamente,
temos que discutir com o juiz, para que... e nós ontem
já discutimos isso, estamos dispostos a articular naci
onalmente, com o INCRA nacional, com o INCRA do
Estado, com vários órgãos, pra possibilitar esse su
porte, porque a impressão que eu tenho é que o juiz
lá, diante do quadro já aqui expressado, nós vamos
ter um relatório que não vai nos trazer o resultado fi
nal. Mas essa é uma questão que nós precisamos...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - O senhor me dá um aparte?

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Pois
não.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Quando o processo foi encaminhado a ele,
já levou subsídios do INCRA, dó ITERPA, da Receita
Federal, mapas da localização que o ITERPA forne
ceu pra nós. Nós não baixamos só uma portaria. Nós
já mandamos, fazendo parte do processo administra
tivo, muitos elementos que ele lá não teria condição
de providenciar em sessenta dias, como eu dei o pra
zo pra ele. Apenas ele está instaurando um processo
administrativo, ouvindo as pessoas que atualmente
estão lá no cartório, mas os subsídios todos foram en
caminhados junto com, inclusive, a cadeia dominial
de todas as terras que nós solicitamos por meio da
Associação dos Notários Públicos, que foi lá com pe
ritos e com técnicos especializados e nos deu a ca
deia que eu estou passando aqui, vou passar aqui.
Tudo isso está lá no processo. Nós apenas não fize
mos uma relação e mandamos para o juiz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Deputado Valdir, pra concluir.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Pois
não.
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A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não se preocupe...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Eu es
pero, eu espero, que nós estamos aqui nessa, nes
se...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Inclusive, eu até quero dizer, Deputado,
que V. Exlls fizeram aqui uma CPI sobre essas terras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não, não fomos nós.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não, Deputado, desculpe, foi a Assembléia.
E nós, na Corregedoria, fizemos inúmeros expedien
tes pra cá, e eu tenho aqui, solicitando que nos infor
masse qual foi a conclusão, o que eles detectarar:n,
para que a Corregedoria, junto com o que já tinha,
mandasse também ao juiz, mas até hoje não rece
beu.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Talvez;
aí, então, a CPI Federal solicita à CPI da Assembléia
Legislativa que envie imediatamente, se nós já tiver
mos aqui todo o processo, possamos repassar isso
ainda hoje, para que a senhora já possa levar daqui
toda a documentação. Em segundo lugar, esperamos
que o resultado desse processo seja, de fato, de acor
do com as nossas expectativas. Eu, pessoalmente,
imagino a pressão que o juiz deva estar sofrendo, as
dificuldades, a falta de equipamento, eu imagino, pelo
que já discutimos e peJo que nós conhecemos' do
Estado. Em segundo lugar, menos uma pergunta e
mais uma... avaliando aqui todos os processos envia
dos pelo ITERPA, foram enviados para as comarcas.
Eu sugiro que o ITERPA possa, se não todos, possa
pegar os principais processos e enviar à Corregedo
ria ainda hoje ou amanhã, para que, então, a Correge- ,
doria analise nas comarcas e acelere o processo, ou
seja, acho que a gente pode...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Pode pedir. Pedido de providências, olha,
foi o que mais eu tive ano passado, está aqui: 786 pe
didos feitos por advogados. E nós, todos os pedidos
foram examinados. Demos só decisões aqui, pedidos
de providências, pedidos de providências decididos:
263 pedidos eu deferi. Essas providências que o se
nhor está pedindo que o ITERPA faça, a respeito de
vários assuntos. '

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Pro fi
nal, 'queria apenas uma sugestão, obviamente que
cada_um~_

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Eu'lhe agradeço.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - 000 cada
um, na função que exerce, tem as possibilidade e tem
as-regras-estab-etecldas. Mas eu imagino que tem, di
ante das regras estabelecidas, nós podemos utilizar
para o bem ou para o mal; nós podemos tomar uma
decisão ou não podemos tomar uma decisão, porque
eu imagino que, dentro das dificuldades que estão
postas, do peso que significa essa realidade no nosso
Estado e na Ama,zçmia, que eu imagino nós possa
mos...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Se a pessoa passasse pra mão do Deputa
do, quantos pedidos...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - ...ter
esse recolhimento em breve, sugeriria à nobre De
sembargadora que nós pudéssemos...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - ... se fez aqui à CPI, quando eu estava fa
zendo...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Pois
não, pois não, eu...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - ...no sufoco, mostre aí quantos ofícios a
Corregedoria mandou. Não foi só pra cá, foi pra ou
tros. Estão aí os ofícios.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Pois
não. Isso aí, isso aí vamos ter que checar depois com
a Assembléia I,.egislativa. Mas eu queria, apenas,

l;". '''_ ,~... I.

Presidente, pra concluir...
OSR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)

- Só um minutinho. A senhora está passando esse
documento à Comissão?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não, estou passando a ele, porque ele,
ele...

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Mas a
Comissão já tem.~sse documento?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Pode ficar.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Então,
pronto, passo pra Comissão.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE '
SOUZA - Essa aqui foi que eu recebi, agora, de um:
Deputado. _

OSR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Companheiro Ganzer, para concluir.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Não, a
minha_conclusão..Desembargadora,-é_que.nós..preci=
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samos, diante de todas essas dificuldades, eu perce
bo a pressão e o peso desses que dominam as terras
e os esquemas no Estado. Nós pr~clsa_mQ§__d.ELuma

-solidariedade e uma bõã vontade de todos muito
grande e uma aliança entre os órgãos e a sociedade,
para podermos enfrentar esse desafio. É a sugestão
que faço e da minha disposição de contribuir nessa
direção, porque senão nós vamos ficar prisioneiros
desse esquema.

- A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Também passo à mão o requerimento feito
pela Procuradoria da República, em 1º de dezembro
de 98, que eu falei aqui, e eu achei lá na Corregedoria
um pedido de providências, já em trâmite. Também fi
zeram um pra mim, mas está lá no processo, o que eu
recebi sobre as glebas e a minha decisão aqui a res
peito de todas elas, tá?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Mourão)
- Para encerrar esse debate, damos a palavra ao emi
nente Relator, para as suas considerações finais.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Quero também dizer que até ao Município
de Itaituba, nós, assim como pedimos pra cá, pro Iter
pa, para a Receita Federal, até pra Prefeitura de Itai
tuba. Lá, ele tem - viu, Deputado? Aqui as informa
ções, quando se mandou o processo, pra instaurar o
processo administrativo, já foi com todos esses docu
mentos que a Corregedoria providenciou, pediu, com
certidões de cartórios, aonde consta de que as escri
turas lavradas em determinados ofícios não consta
vam naqueles livros que a escrivã, lá, lavrou as escri
turas. Estão todas aqui. Não se preocupe se o juiz, e
com a recomendação de que todas as dificuldades
que ele tivesse, que nos mandasse. Certidões dos ou
tros cartórios também, aonde ele vai ter subsídios,
Cartório de Moju, aqueles cartórios onde também
não consta, que estão sendo questionados, que fo
ram lavradas escrituras lá, está aqui. Aqui, delega...
da Receita Federal, aonde nós argüimos a existência
desses cidadãos que fazem, que constam nessas es
crituras. Tivemos, também, resposta de que... O se
nhor, por favor, leia o nome dos que não constam lá,
são inexistentes, são pessoas que não constam na
Receita. Esse cuidado... E quando nós passamos es
ses meses, quatro a cinco meses fazendo esses pedi
dos, para que nós pudéssemos encaminhar subsídi
os ao juiz, para instaurar o processo administrativo,
fomos alvo de uma reportagem no jornal de que está
vamos omissos. Mas quem ocupa um cargo, meu se
nhor, estamos sujeitos a isso. Isso nem me abalou,
porque, em nenhum momento, eu me sinto omissa

nos meus deveres de Corregedora. Quero dizer que
eu tenho apenas sete assessores, com esta gama de
processos- que-entrem-na -Corregedorla;--pranos to
marmos as providências. E duas, três andam comigo.
Eu passo correção fazendo final de semana ou saio
do Tribunal de Justiça, muitas vezes, está dando 2
horas da manhã, já cansei de sair. Almoço, eu já nem
sinto fome, fico ali...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO ~-D~

Maria de Nazaré, por gentileza, gostaria de... foi-me
dada a palavra...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Pois, não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - ... e
eu gostaria de fazer algumas considerações finais.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Gostaria, Sr.
Presidente...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Pois
não, Deputado Almir Sá.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Sr. Presidente,
não interrompendo o Relator, eu gostaria de ter uma
oportunidade de falar antes do Relator, que ficaria
para o final, apenas pra indagar a... pra facilitar, quem
sabe, subsidiar o Relator ainda mais. Só para fazer a
última pergunta à Desembargadora: se ela, como
Corregedora, poderia proceder à verificação na Co
marca de Altamira da sobreposição de títulos, se re
gistros; se tem tecnicamente se verificar, através de
mapas, através de estudos, a sobreposição de títu
los. Porque ontem se falou que existe sobreposição
desses títulos, não é? Se tecnicamente a Corregedo
ra pode tomar atitude nesse sentido, pra gente verifi
car se realmente há erros nesse sentido no cartório.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Eu solicitei ao Iterpa o mapa desta área
toda e o Iterpa me forneceu este mapa, e este mapa
foi também remetido ao juiz para que ele veja se ele
tem condições ou se ele precisa de algum técnico
para... Ele vai dizer no relatório.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Já está sendo
tomada iniciativa nesse sentido através de juiz de pri
meira instância?

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não, porque eu sou uma corregedora, não
posso estar presente num processo desses que re
quer 60, 70 ou mais dias, para ouvir pessoas, fazer re
gistros...

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Quer dizer,
essa pode ser uma ação do juiz da Comarca, e V. Ex!!
está dizendo...
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A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não, eu deleguei poderes pra ele fazer todo
esse levantamento, porque lá em Altamira são - não
tenho assim bem na cabeça -, não sei se são três ou
quatro juízes. Eu deleguei poderes a um deles para
fazer todo esse processo administrativo; aonde ele vai
me informar se, através daquele mapa, ele como, na
turalmente, não perito, mas qualquer pessoa olha o
mapa, o mapa diz: as terras estão aqui em Altamira,
aliás, as terras estão registradas em Altamira, mas
pertencem a Itaituba; as terras têm tantos hectares e
lá tá com mais, obviamente que ele vai me repassar.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Tá. Eu quero
agradecer a atenção de V. Ex!!, apenas concluindo, Sr.
Presidente, dizer que está nas mãos, desembargado
ra, da Justiça do Pará essa solução e tenho certeza
de que...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Não é só da Justiça.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Da Justiça do
Pará, porque a decisão é da Justiça. E eu, como par
lamentar, estou creditando confiança em V. Ex!! como
corregedora e na Justiça do Pará, porque, agora, sa
bendo de toda essa complexidade, possa a Justiça do
Pará dar agilidade em todos os processos pertinentes
à matéria, para que se tenha uma solução e, dessa
forma, mostrar à comunidade do Pará, ao povo para
ense, que a Justiça do Pará realmente cumpriu seu
dever. Obrigado.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Eu queria também dizer ao Deputado,
quando ele diz que está na, mão da Justiça do Pará:
não, está na mão de vários órgãos do Pará, viu, Depu
tado? Então, eu solicitaria a todos, principalmente ao
procurador, se as terras são da União, é quem tem le
gitimidade pra propor isto; é lá que ele deve propor es
sas nulidades, esses cancelamentos, para que me
dêem oportunidade de eu, com a decisão, poder exe
cutar...

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Desembarga
dora, vamps cobrar do proQ~rador as ações, pprqúe
os caiapós não podem ficar ~ mercê de uma situação
de instabilidade como estáe~~~reá8.Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Nós vamos... Não há mais nenhum Deputado
inscrito. Nós agradecemos aqui a presença da De
sembargadora Maria de Nazareth pela contribuição
que ela deu a esta Comissão. Queremos declarar
também..que_o Desembargador_João-Alberto_de J~ai-

va, que foi convidado a comparecer, não compareceu
a esta Comissão nem mandou nenhum expediente a
esta Comissão.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Eu quero passar à mão também da Comis
são este... o ofício que eu mandei para o ITERPA e o
ITERPA me respondeu. Este ofício também...

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente...

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - V. Ex·' vejam que a Corregedoria não está
omissa.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
_~residente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Eu não
iria falar, mas gostaria de colocar uma coisa muito im
portante: eu fiquei muito tempo perto de uma desem
bargadora braba, terminei ficando manso aqui. E eu
gostaria de dizer que a Drª Nazareth, ela tem regi
mentalmente fórum privilegiado, ela poderia ser ouvi
da onde ela quisesse e veio aqui, e, com a desenvol
tura de toda mulher e guerreira amazônida e amazô
nica, ela nos trouxe grandes subsídios. Mas, diante de
ela ouvir os externamentos políticos de muitos cole
gas nossos, que muitas vezes a gente transforma um
processo, que é também político, mas é jurídico, uma
CPI, em ágoras dos nossos pensamentos e ideologi
as, eu gostaria de dizer que faltou colocar uma coisa
aqui muito precisa: esta Assembléia, o instituto é anti
go, é uma aquisição antiga e aqui passam a cada ano
as leis orçamentárias deste Estado. E ela colocou
uma coisa muito importante: a Corregedoria não tem
rubrica própria. Imaginem se o Deputado Babá tives
se a oportunidaQE(de ter sido Deputado Estadual, já
poderia, com~a emenda, na época, então, ter re
solvido está -questão. Mas nós vamos resolvê-Ia - se
Deus qtlÍser -lá no Congresso Nacional, federalizan
dQ~s repasses do Judiciário estadual. O Judiciário

. /não pode ser vassalo dos Executivos. E isto é um
grande desafio pra nós, Deputados Federais: darmos
a autonomia financeira para podermos fazer o púlpito
de nossas ideologias as vontades que a Justiça, por
nós mesmos amarrada por questões financeiras, não
tenha sua agilidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Obrigado, Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Uma
.questão ..de...ordem, Sr•.P..residente._Urnrninuto.só. _
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Pois não.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Eu
quero, em primeiro lugar, parabenizar a desembarga
dora e, ao mesmo tempo, lamentar, porque nós esta
mos vivendo num regime democrático e nós ouvimos
aí sugestões para que a desembargadora, com uma
"canetada", voltasse a tomar atitudes que antes eram
tomadas no tempo da ditadura, que nós tanto lamen
tamos. E,,em segundo lugar, Sr. Presidente, eu quero
pedir equanimidade na administração da Mesa. To
dos as vezes que eu usei a palavra, atendendo V. Exª,
eu não ultrapassei os três minutos delimitados, quan
do nós ouvimos aí colegas que usaram dez minutos
pra fazer, primeiro, um pronunciamento e, depois,
uma pequena pergunta. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Esta... Não vou conceder mais a palavra a ne
nhum Deputado, não vou.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Só um minuto. Eu
fui citado aqui. A intervenção é necessária... Eu que
ria...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Não... não... não. Depois, depois, Deputado; de
pois o senhor terá a oportunidade.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, eu
fui citado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Por favor, eu peço, Deputado Babá.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Eu queria... Eu
pedi... É um minuto...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Eu lhe dei todo o tempo necessário. Só um ins
tantinho.

O SR. DEPUTADO BABÁ - É um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas

tro) - Eu lhe dei todo o tempo necessário. Nós vamos
discutir isso internamente; vamos discutir interna
mente. Eu quero agradecer à Drª Maria de Nazareth a
presença dela nesta Comissão e vou conceder a pa
lavra agora ao Dr. Darwin Boerner Junior, superinten
dente do Incra, por vinte minutos.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Deputado, eu já estou dispensada?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Está. Agradecemos a sua presença.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Eu quero dois minutos pra agradecer a
oportunidade também que me deram, né, de eu vir
aqui e pedir, em nome da Justiça, que esses proces-

sos não sejam só levados pelos Deputados como
sendo entrave à Justiça. Não, Srs. Deputados, acio
nem todos os órgãos do Estado. V. Exªs podem fazer
isso e colaborar com a Justiça, para que nós possa
mos dar as nossas decisões dentro do regime demo
crático que todo brasileiro aspira ter neste País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Obrigado, Drª Nazareth.

A SRA. MARIA DE NAZARETH BRABO DE
SOUZA - Posso me retirar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Com a palavra o Dr. Darwin.

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - Boa tar
de a todos. Sr. Presidente desta CPI, Luciano Castro,
Deputado Luciano Castro, em primeiro lugar, agrade
cer o convite aqui da participação do Incra aqui do
Pará, no sentido de colaborar com os trabalhos da
CPI, e poder externar também o pensamento e as
ações que o Incra aqui no Pará tem desenvolvido. É
uma oportunidade, também, de reconhecer, Deputa
do Luciano Castro, que muito já se andou, já se caval
gou, positivamente, no sentido da apuração de várias
irregularidades, principalmente aqui no Pará, porque
essa CPI federal, ela pode ser um trabalho de resulta
dos mais contundentes, mas fazer realçar também o
trabalho bastante importante da Assembléia Legisla
tiva aqui do Estado do Pará, que instalou a CPI da Gri
lagem e, através de seu relatório, o relatório do Depu
tado Cláudio Almeida, traz no seu bojo, num trabalho
bastante minucioso, uma série de informações bas
tante importantes e ricas para elucidação de fatos.
Mas, em primeiro lugar, eu quero ter a oportunidade
de expressar que a nossa administração aqui no
Pará, há pouco mais de um ano e meio, ela se pautou
principalmente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Um momentinho, Dr. Darwin. Eu peço ao pesso
al da imprensa que possa ficar do outro lado da sala,
por favor, para não atrapalhar. Alô, eu peço ao pesso
al da imprensa que fique do oütro lado da sala, para
não atrapalhar os trabalhos da Comissão. Com a pa-,
lavra o Dr. Darwin.

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - Ba se
pautou principalmente no sentido de racionalizar
aquele trabalho que vinha sendo desenvolvido aqui
no Estado, através das administrações anteriores.
Sem entrar no mérito e fazer crítica em quem gerenci
ava o Incra no Pará, mas nós tivemos a preocupação
inicial, imediatamente situar onde é que estavam as
áreas arrecadadas, desapropriadas, arrecadadas su
mariamente, principalmente a localização dos proje-
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tos de assentamento do Incra, advindos inclusive de
áreas desapropriadas, porque nós não tínhamos um
espectro visual e didático desse panorama. É tanto,
Presidente, que nós... e eu trago aqui agora nas suas
mãos, pra subsidiar o trabalho da CPI, eu trago um
trabalho que foi feito na Seção de Cartografia do Incra
com essa plotagem já como... com um trabalho técni- .
co vinculado ao georeferenciamento dessas áreas,
onde situa, numa situação bastante clara e didática, o
posicionamento geográfico de todos esses imóveis,
principalmente essas áreas do Incra ou sob a admi
nistração do Incra, advindo de discriminatórias admi
nistrativas, e principalmente as áreas indígenas, dan
do o contorno da situação fundiária aqui do Pará. É in
teressante que esse trabalho, ele veio... ele veio num
momento bastante oportuno, porque não se sabia
exatamente qual era o comportamento de algumas si
tuações, pelo menos no ponto de vista didático, da...
do posicionamento de algumas áreas. Eu me lembro,
a título até de exemplo, que, quando iniciou a polêmi
ca e a denúncia, através da revista Veja, sobre o caso
da C. R. Almeida, nós imediatamente, já com esse
material que nós tínhamos já realizado, nós tivemos a
preocupação de fazer uma plotagem, através de co
ordenadas fornecidas pelo Iterpa, pra saber a inci
dência desse imóvel dentro do Pará, através da sua
malha já plotada de áreas indígenas, áreas arrecada
das e áreas do Estado. E já se sabia, porque eu tive
oportunidade de dizer na CPI da Assembléia Legisla
tiva que estava bastante certo e cristalino de que tra
tava-se de um grosseira sobreposição dessa preten
são do C. R. Almeida sobre áreas já arrecadadas do
Incra, matriculadas, inclusive, nos cartórios de Altami
ra e Itaituba. E flagrantemente, e desproporcionada
mente, a absurda pretensão de quem gos... de quem
intenta _ ainda está intentando, porque, pelo que eu
senti aqui, ainda as providências não foram tomadas
do cancelamento e anulação definitiva dessa matrícu
la. Então, Deputado, ficou claro pra nós que a incidên
cia da pretensão incide, só para V. Exª ter uma noção,
em nada mais do que 60% em terras de domínio da
União, distribuído aí em áreas indígenas e áreas arre
cadadas em nome da União Federal, e parte dela em
áreas detentoras do Estado, do Estado do Pará, ou
seja, a descaracterização através de um material car
tográfico sério, referenciado, mostrando toda a farsa.
Is~o, isso vem de encontro principalmente com rela
ção à preocupação do Deputado Valdir Ganzer, que
colocou a proposta de se fazer um trabalho no sentido
de cruzar informações e ver sobreposições de títulos
e.comportamento de.matrículas advindas .dessas•..

desse trabalho cartorial que é feito. Então, ficou confi
gurado e caracterizado que realmente trata-se, atra
vés desse trabalho cartográfico, do desnudamento de
várias tentativas fraudulentas no sentido de desca
racterizar pretensões, oficializar ou legitimar preten
sões que não são... não têm condições nenhuma de
legitimação. E aí vem esse trabalho do Incra fazendo
essa... demonstrando essa preocupação da racionali
dade do trabalho técnico frente à racionalidade do
aproveitamento das terras no Estado. E dessa manei
ra ficou claro pra nós que, ao invés de o Incra Pará
continuar a fazer desapropriações de terras como vi
nham sendo feitas essa desapropriações, nós opta
mos em fazer uma paralisação radical dos processos
de desapropriação aqui na nossa administração, por
que, em primeiro lugar, paira sobre a grande maioria
dos processos de desapropriação a suspeição de que
esses títulos ou essas escrituras apresentadas e in
seridas para desapropriação podem ser, ou na maio
ria das vezes são, viciadas, o que acarreta uma res
ponsabilidade enorme de quem dá azo à medida de
incorporação da área para fins de reforma agrária.
Traduzindo em outras... em linhas gerais: é absoluta
mente dispensável aqui na nossa administração do
Incra, salvo em algumas situações específicas, a de
sapropriação de terra e a obtenção pra reforma agrá
ria via desapropriação, porque a nossa malha fundiá
ria, uma vez detectada, montada, rastreada, construí
da, ela oferece condições de fazer um planejamento
de reforma agrária dispensando a desapropriação
como instrumento principal. E desapropriação não é
sinônimo de reforma agrária. Reforma agrária é a utili
zação racionalizada dos recursos da terra, sendo es
sas terras públicas ou privadas. Então, dessa manei
ra, nós entendemos que o trabalho que o Incra vem
desenvolvendo é exatamente dentro desse... buscan
do a racionalidade e o aproveitamento dessas terras.
públicas. E é uma medida também que contrapõe à
grilagem. Por quê? Na medida em que o Incra faz a
revisão de todos os seus imóveis, de toda a sua po
tencialidade de terra pública, ele também... ele joga
contra a parede toda proposta de grilagem e de mani
pulação cartorial, ou seja, o Inera, a partir de ago'ra~

está mais do que nunca equacionando, tentando raci~

onalizar a construção de assentamentos rurais em
áreas públicas. E daí vem a pergunta: sim, mas essas,
áreas públicas às vezes, e muitas vezes, locali
zam-se em regiões difíceis de acesso; regiões elT)
que carece de um investimento maciço no sentido da
infra-estrutura; regiões em que nós temos dificuldade
da permanência do assentado naquele imóvel. Ora, a
gente.sabe disso, mas falar que a desapropriação de
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terra é sinônimo exclusivo de reforma agrária ou de
resolução da reforma agrária não é verdadeiro. E há
muita terra pública, que nós estamos revendo e revisi
tando a sua situação depois de anos, exatamente
nesse sentido de dar critério, um critério objetivo, no
aproveitamento desse estoque de terra. E fica claro,
também, para nós, através das nossas ações, o
quanto que o Incra está economizando. Aliás, o Incra
não; o quanto que o Tesouro não deixa de ser sacrifi
cado, através de indenizações caras e que muitas ve
zes não são objetivamente aproveitadas. Uma situa
ção que nos deixa bastante perplexos aqui é a ques
tão hoje daqueles projetos de assentamento, e faze
mos até uma revisão;um diagnóstico, uma radiogra
fia, projetos de assentamento que foram criados, ad
vindos de áreas desapropriadas, que, literalmente,
em muitos casos - e nós estamos tomando as provi
dências -, mas, lamentavelmente, foram objeto de
especulação pra aquele que podia aliciar o menor, a
troco de uma irrisória indenização, e foi comprando
parcelas e mais parcelas, e formando fazendolas
dentro das áreas desapropriadas e pagas pelo Poder
Público. Isso é absolutamente complicado, porque
isso descaracteriza um programa de assentamento e
de aproveitamento de terra. Então, dizer, hoje, que
falta estoque de terra pra reforma agrária aqui no
Pará não é verdadeiro. Tanto não é verdadeiro que
descarta a desapropriação, em muitas situações,
para assentamentos de trabalhadores rurais. E, an
tes... antes disso, se fazer também valer a utilização
racional daquelas áreas, inclusive, que foram incor
poradas por desapropriação. Então, dessa maneira,
nós estamos encaminhando aqui pra CPI, a título, in
clusive, de subsídio, uma planta do Estado do Pará,
que, se não me... se não falha a memória, é uma plan
ta que foi aludida aqui pela presidente do Iterpa, que,
no seu depoimento de hoje, onde ela fez a menção
desse documento, onde aparece a plotagem desses
imóveis. E, inclusive, fizemos, até a título elucidativo,
a plotagem da área da C. R. Almeida, no valor de 5
milhões e 800 mil hectares de terra. Fica caracteriza
do, inclusive, a forma como... a forma grosseira como
foi intentada o domínio dessa terra, a posse dessa
terra e a descaracterização desse dolo, ou seja, des
sa intenção de adquirir uma terra que não... que já ti
nha dono, ou seja, já está matriculada em nome da
União Federal. Então, dessa maneira, nós acredita
mos que o Incra está hoje racionalizando a sua ativi
dade. Racionalizar, racionalizar atividade importa di
zer também participação efetiva de todas as esferas
de Governo, no sentido de coibirtor:las as medidas ou
as intenções descabidas, no sentido de fazer, de le-

sar não só o patrimônio público, mas, principalmente,
envolver numa série de irregularidades. E hoje a dis
tribuição de terra tem que ser repensada e tem que
ser combatida a grilagem de uma maneira bastante
incisiva. Eu vejo hoje um trabalho de parceria com o
Governo do Estado do Pará; um trabalho de parceria
com as instituições municipais, com as instituições
estaduais e as instituições federais. Precisamos cada
vez mais aproximar as instâncias, arbitrar ajustes, ter
mos de ajustes, como é o caso que o Incra está fazen
do com o Ibama e com a própria Sudam. Através de
um trabalho conjunto com o Ministério Público Fede
ral, nós estamos celebrando termos de ajustamento
de conduta, exatamente procurando trocar informa
ções dos órgãos vinculados à área fundiária - Iterpa,
Sudam, Ibama, Funai -, no sentido de cruzar informa
ções e fazer a interface dessas informações, no senti
do de coibir ações irregulares. E assim está aconte
cendo. Nós firmamos... nós firmaremos agora, no
mês de janeiro... de junho, um aditivo com o Ibama,
com relação à aprovação de projeto de manejo flores
tal e autorização de desmatamento. O Ibama corria
solto na sua raia, o Incra corria solto na sua raia, a Fu
nai, na sua raia, e não havia cruzamento de informa
ções. Não havia intercomunicação entre essas insti
tuições. E hoje há um aceno bastante positivo, no
sentido de congregar a força e, através dessa congre
gação de força, ir eliminando todo o tipo de crime que
se faz contra o patrimônio fundiário do Pará. A título,
também, já de sofisticação da troca de informação,
estamos fazendo, da mesma maneira, a celebração
com a SUDAM, com relação à concessão dos em
préstimos aqui para o Estado do Pará. Então, seriam
essas as minhas contribuições que eu gostaria de ter
colocado e fornecer, também, a pedido de requeri
mento da própria CPI, alguns documentos que foram
solicitados ao Incra, como é o caso da documentação
do Projeto Jari, em que estou, e vou fazer o encami
nhamento, fazer a menção de que uma medida do Mi
nistro Raul Jungmann, adotada no final de dezembro
do ano passado, através da Portaria nº 558 do seu Mi
nistério, ele estabeleceu e decidiu cancelar todos os
títulos, todos os cadastros, no Incra, com área superi
or a 10 mil hectares. E o Pará foi o Estado que mais
recebeu cancelamento de registro cadastral. Nós fi
zemos o cancelamento de 272 imóveis, que, soma
dos em suas áreas, atingem a soma astronômica de
18 milhões de hectares. E todo esse cadastramento,
uma medida em que o Ministro... Eu me lembro que
ele, numa declaração, ele usou uma frase muito feliz,
que "acertamos na mosca". Ou seja, foi uma maneira
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de forçar aqueles cadastros declaratórios a agora vir
ao INCRA provar que têm domínio e que são possui
dores legítimos desses imóveis. E nós temos a infor
mação de que, até o presente_JIIQmento,.desse·uni
verso -de 272 imóveis, apenas menos de 30% se
apresentaram ao INCRA" ou seja, há uma formidável
área, ainda não declarada, de domínio, de legitimida
de de domínio, que suponho... supomos que seja áre
as que foram declaradas arbitrariamente, ou seja,
apostando na impunidade, apostando na declaração
RYr:a.e simples de um valor, sem a menor comprova
ção da dominialidade. Dessa maneira, esse tipo de
medida adotada é uma razão bastante contundente e
uma medida bastante forte no sentido da contenção
da grilagem aqui no Estado do Pará. E, dessa forma,
a gente entende que, ffilzendo essa revisão fundiária,
cruzando informações com os órgãos afins e, princi
palmente, ficando vigilantes no aproveitamento obje
tivo das terras públicas, com certeza, a gente já tem
um bom caminho andado. Falta muito, a gente sabe
disso. Mas, usando a objetividade e a seriedade des
sas ações, com certeza, em tempo curto, em curto es
paço de tempo, nós vamos criar mecanismos e, de
uma vez por todas, inibir a grilagem, a criminalidade,
e, cada vez mais, aproveitaremos os nossos territóri
os de uma maneira mais objetiva. Obrigado.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Terminada a exposição do superintendente do
INCRA, damos início à lista de inscrição para o deba
te. Com a palavra o Deputado Luciano Castro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Eu
me sinto muito feliz, Sr. Presidente, de estar aqui em
baixo. Certamente vou usar o tempo que me é permi
tido, de três minutos. (Risos.) Bom, Dr. Darwin, eu só
queria fazer uma colocação. Ontem aqui houve uma
denúncia, que eu considero de extrema gravidade. Eu
não me lembro bem qual foi o depoente, mas ele dis
se que o INCRA teria desapropriado áreas, para efei
to de reforma agrária, pago as indenizações e os pro
prietários ainda permanecem dentro das áreas e nos
castanhais. Então, eu, eu gostaria... Nós pedimos, in
clusive, ao depoente que mandasse a relação, que
ele encaminhasse a relação dos referidos proprietári
os, ou ex-proprietários, o local e tudo o mais, porque
esta Comissão, preocupada com isso, gostaria depo
is de oficializar ao Ministro Raul Jungmann, certa
mente o senhor depois irá prestar esclarecimento por
que que esses fazendeiros desapropriados ainda per-

manecem nessas áreas. Menos de três minutos, Sr.
Presidente.

O SR. PRESI~ENTE_(Deputado-A~eeste-Atmei;;
-dar- Osüperirítendente... Vai ser em bloco. Vamos fa
zer bloco de três, para agilizar mais. Deputado Josué
Bengtson. (Pausa.) Ausente. Deputado Renildo Leal.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Sr. Presi
dente, Dr. Darwin, amigo que a gente já conhece a
competência do seu trabalho, eu tenho três p-ªIQUDtas.
bem diretas: primeiro, porque nós entendemos que
hoje um dos maiores entraves no processo, e que é
um dos maiores facilitadores do processo, além do
ato ser declaratório, nós entendemos que o Incra é
hoje um dos elementos incentivadores da grilagem, e
quero que o senhor me confirma quantos anos - e me
confirma se esse dado é certo, porque a informação
que nós temos é que tem quinze anos que o Incra não
dá um título de propriedade, um título definitivo aqui
no Estado do Pará. A primeira pergunta é essa: saber
se é quinze anos ou quantos anos faz que o Incra não
exerce a sua função de titular as terras privadas. Se
gundo, a questão das terras do Anapu, o senhor colo
cou convênio com a Sudam, que foi aprovado nesse
último CONDEL, e que tá sendo questionada essa
questão das terras do Anapu. Gostaria que o senhor
nos informasse. E a terceira pergunta: se existem áre
as de fato desapropriadas, pagas pelo Incra, pela
União, e que não têm assentamento, não têm projeto
de colonização. Três perguntas, portanto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Deputado Sérgio Barros.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Sr.
Presidente, nobres Parlamentares, gostaria, em pri
meiro lugar, de parabenizar o Dr. Darwin Boerner pela
precisão e a síntese que fez com relação à situação
do Mato Gro... aqui do Pará. E, veja só, um dos questi
onamentos seria com relação a situações, e acredito
que ele não está pensando com relação aos assenta
mentos, com relação à titulação fora das áreas de as
sentamento, ou seja, a regularização fundiária de ma
neira geral. Uma outra questão é com relação à medi
da tomada pelo Ministro Jungmann, com relação à
Portaria n9 558, no sentido do cancelamento. Eu ouvi
atentamente, ontem, um dos procuradores-gerais da
República, colocando que não basta, na realidade,
esta medida, que não vai resolver absolutamente
nada. No entanto, é importante, vai dar um encami
nhamento. Então, eu perguntaria: após esse cancela
mento, ou seja, expirou os prazos - entendi que o se
nhor está colocando que existia um cancelamento, e
aí foi publicado um cancelamento, a nível nacional, de
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93 bilhões de hectares -, quais são os procedimentos
que estão sendo tomados pelo Ministério, pelo Incra,
a partir desse recebimento e desse respectivo cance
lamento? Porque o intento, imagino, que se não tiver
mos, na realidade, um trabalho a nível cadastral, a ní
vel de georeferenciar todas as propriedades, não va
mos chegar a lugar nenhum. É fundamental aqui, por
vários depoentes, ontem, com relação a esse traba
lho cadastral ser unificado. Eu percebi tanto ontem,
hoje, que aqui no Pará não existe aquele trabalho har
mônico de relacionamento, de troca de informações,
com relação aos órgãos afins, que é o próprio Iterpa,
a Funai, Ibama, e assim por diante. Eram essas as
considerações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceste Almei
da) - Concluída aqui a inquirição, passo a palavra ao
superintendente do Incra, para que o mesmo formali
ze as respostas. Depois daremos segmento ao próxi
mo bloco, aonde será reinserido o Deputado Josué,
que foi chamado e não se encontrava presente no
momento. Com a palavra, superintendente.

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - Bom,
meu nobre Deputado Renildo Leal, o INCRA, real
mente eu confirmo que há quinze anos o INCRA dei
xou de titular. Eu confirmo a sua informação. Mas eu
vou explicar por que que deixou de titular há quinze
anos. Na verdade, Deputado, o Incra, após a Nova
República, na edição da Nova República, ou até a
Nova República, até a posse do Sarney, desenvolvia
um trabalho que era pautado exclusivamente na colo
nização oficial e, como decorrência, na sua titulação,
na geração de título. Eu me lembro que uma das me
tas que foi relevada como uma meta importantíssima
no Governo Figueiredo foi a emissão de 1 milhão de
títulos de propriedade. Aquilo era uma marca de go
verno do Governo Figueiredo, até o final de 1994 - de
84, perdão. Dali pra... da transferência do regime mili
tar para a redemocratização do País, com a posse do
Governo José Sarney, a mecânica, a metodologia do
Incra também mudou de eixo. Ou seja, o Incra deixou
de fazer a colonização oficial, abandonou o trabalho
de colonização oficial e, com a entrada do Presidente
José Gomes da Silva, se deu um boom na ativação
do programa de reforma agrária, até como um pro
cesso, como fruto já de um processo de redemocrati
.zação do País. Ou seja, mudou o eixo da colonização
oficial para o assentamento, para a política de assen
tamento. É tanto que se lavrou, no ano de 1987, uma
cartilha - muito conhecida dentro do Incra, "Cartilha
Verde" - da política de assentamento, que estabele
ceu o seguinte: não, agora nós vamos assentar e criar

projetos de assentamento, evamos deixar a coloniza
ção e a titulação de terras a plano secundário. O que
é pior, Deputado, ficou a plano secundaríssimo, por
que literalmente o Incra parou de titular terras. E aí
houve também uma paralisação. O INCRA entrou
como uma espécie de hibernação no seu trabalho e
houve um período muito tímido da atividade do Incra,
enquanto desenvolvimento do programa de reforma
agrária, que foi exatamente o período de 87 a 1992,
quando, inclusive, chegou ao cúmulo de haver a ex
tinção do Incra, através, através de um decreto ou de
uma decisão do Governo Sarney e restabelecido
através de um decreto legislativo. E a política de titu
lação ficou parada. Entrou o Governo Collor, e mais
parado ainda, sem nenhuma priorização. Então, eu
confirmo a informação que o senhor tá me passando,
que realmente o Incra só veio a se preocupar ou só
está retomando o processo de titulação agora com as
medidas tomadas pelo Ministro Raul Jungmann, já
dentro dessa, dessa nova visão, que é a proposta do
segundo quadriênio do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, consolidado no novo mundo rural, que
passa a ter a titulação com uma ferramenta principal.
Por que a ferramenta principal? Por que, com a deci
são do Governo de fazer a unificação do crédito, de
estabelecer a nível nacional uma linha creditícia vin
culada e exclusiva para o agricultor familiar, qual é a
ferramenta base daquele agricultor para acessar o
banco ou a agência bancária? É o título definitivo.
Agora, sim, tá sendo retomado e vai ser acelerado
principalmente esse ano o processo titulatório, aliás,
como medida de prioridade, tá certo? A questão da
Anapu, a questão da relação com a SUDAM e seus fi
nanciamentos na região da Anapu, nós já estamos fa
zendo, desde o ano passado, uma radiografia do que
a gente chama, denomina de CATPs. O senhor sabe
que CATPs são os Contratos de Alienação de Terras
Públicas, que foi outorgado no período da política de
colonização do Incra, nos anos 70 e 80, a proprietári
os ou a interessados que se prontificaram a fazer
uma... a desenvolver as suas atividades de desenvol
vimento ali na região da Transamazônica. Só que em
muitos casos, os legítimos ou os titulares desses con
tratos de alienação nunca vieram ao Pará, e muito
menos à região da Transamazônica, verificar a loc.ali
zação de suas áreas. E, mais ainda, muitos deles ini
ciaram algumas atividades e abandonaram, e tem os
casos daqueles que iniciaram as suas atividades e
consolidaram as suas atividades. Então, a questão do
Anapu é uma revisão, Deputado, que nós estamos fa
zendo dos Contratos de Alienação de Terras Públicas
pra saber quem abandonou, quem desistiu, pra que
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nós façamos a reversão dessas terras, que já têm a ti- jeto de desapropriação pelo Incra os técnicos e agrô-
tularidade contestada, pra que essa reversão se faça, nomos vão até as áreas indicadas para desapropria-
de novo, ao Poder Público e se redestine a pequenos ção, conversam com os moradores, fazem pesquisas
produtores. E há, obviamente, aqueles empreende- em cartórios, checam registros, um trabalho bem ela-
dores que, atraídos pelo financiamento da Sudam, borado por técnicos que não pode evitar que ocorra
desenvolvem atividades ali numa... naquela região e desapropriação em terras griladas. Isso, ou se isso
em áreas, hoje, passíveis de revisão e, inclusive, de vem a ocorrer, os senhores acham que é apenas por
contestação judicial. Então, nós estamos fazendo um desconhecimento ou, às vezes, por negligência des-
recadastramento - que nós denominamos, em 1999, ses citados técnicos? Já houve algum caso de desa-
o recadastramento 99 -, fizemos a leitura de 150 propriação de uma área que já pertencia ao Incra an-
CATPs e programamos, agora, no nosso PPA teriormente?
2000-2003, a revisão de mais 150 CATPs a cada ano, O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
ou seja, no final do nosso quadriênio queremos estar tro) - Deputado Antonio Feijão.
revisados, ar, 750 CATPs outorgadas. O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - E a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- segunda pergunta e última.
tro) - O.k., doutor... O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - A sua tro) - Ah! Tem outra pergunta?
terceira pergunta... O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - O

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- Incra reconhece que houve grilagem no caso da Gle-
tro) - Hum, hum. ba Cidapar? Em caso positivo, que providências fo-

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - ... é com ram tomadas?
relação a... O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- tro) - Deputado Antonio Feijão.
tro) - Eu pediria... Eu sei que é difícil o senhor explicar O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Per-
tantas coisas, mas é porque o nosso tempo tá muito gunta bem objetiva, Sr. Presidente. No decreto do Mi-
curto. Nós temos ainda... A não ser que os Deputados nistro Raul Jungmann para cancelar títulos acima de
decidam abrir mão do almoço, nós podemos continu- 10 mil hectares, pergunta: no caso dos títulos da Jari
ar direto. Mas se querem almoçar, tá aqui do lado e... em terras do Pará, os títulos da Jari foram cancela-
Então, eu queria pedir ao Dr. Darwin que fosse objeti- dos? Eu só quero sim ou não. Porque se eu pedi uma
vo; e os três ainda que faltam e alguns que; porventu- pergunta curta, eu quero uma resposta curta. E a ou-
ra, quisessem desistir. tra pergunta seria o seguinte: no mapa apresentando

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - Não, só pelo Incra, as terras da Jari não estão, porque elas
pra responder a terceira pergunta sobre a existên- não foram atingida pela Lei nº 1.164n1. Se elas não
cia... estão, como é que o Incra está trazendo documentos,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- atendendo a um requerimento desse Deputado, com-
tro) - Pois não. probatórios? Se as terras da Jari não estavam atingi-

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - ... de áre- da pelo 1.164, como é que o Incra pode trazer os re-
as desapropriadas pagas e não utilizadas para fins de gistros dessas terras?
assentamentos. Nós temos notícias de que as áreas... O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
Eu não tenho, pessoalmente, notícia através de de- tro) - Deputado Babá, por favor, eu gostaria que fosse
núncia, da minha mão, de alguma área desapropria- objetivo nas suas perguntas.
da e não utilizada. Detectado isso, nós vamos tomar O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Você
as providências, evidentemente. Parece-me que já há gostou do tempo, Presidente?
um caso dessa natureza. O SR. DEPUTADO BABÁ - Queria saudar o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- companheiro Darwin, que é o superintendente do
tro) - O.k. Com a palavra o Deputado Josué. Incra no Pará. É o seguinte: que... a preocupação que

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON - Eu eu coloco com relação à questão do livro branco lá da
vou resumir. Eu tinha mais algumas perguntas, mas já grilagem e tem o livro branco das desapropriações,
foram respondidas. Eu perguntaria ao ilustre superin- né? Tá certo? E a forma como está sendo - é a per-
tendente.doJncrase. durante..aeJabaração de um pro- .. gunta..que. euJaço_-=•.como_está.sendo..encaminhado
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esse processo, que houve o cancelamento, né, de...
No Pará, foram 20 milhões pelo livro branco lá de... S.
Ex!! falou ainda agora 18, mas não sei se... No livro diz
que são 20 milhões de hectares aqui no Pará e 22 no
Mato Grosso, né? No total dá 93.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO BABÁ - Não, tudo bem,

tudo bem. Não, a minha pergunta é o seguinte, por
que já houve uma série de desapropriações, inclusi
ve, hiperavaliadas aqui no Pará, porque, infelizmente,
o que acontece, nesses processos de desapropria
ções, que muitas, inclusive, são sobre documentos
que eu acho que têm que ser investigados agora, de
pois desses escândalos que estão colocados, certo, e
que a Justiça, os peritos judiciais sempre têm dado
resultados, às vezes, em regiões assim nove vezes
maior do que o apurado pelo Incra. A pergunta que eu
faço a V. Ex!! é a seguinte: que dentre das áreas can
celadas, que já estão canceladas, certo, e também
das áreas que já foram desapropriadas, se há uma
preocupação do Incra no sentido de retomar a discus
são sobre essas áreas pelos valores que foram acu
mulados, e que, a pergunta que eu faço, se, na época
que foram desapropriadas essas áreas, se foi atenta
do para o problema se esses documentos apresenta
dos ao Incra eram verdadeiros ou falsos. Porque o
que tá se apresentando agora é que uma quantidade
enorme de áreas são com documentos falsos, certo?
E o Governo ou já pagou ou está em processos judici
ais pra pagar mi... pelo menos o que fala aqui são 8 bi
lhões, né, de indenizações. Então, a pergunta pra o
senhor é o seguinte: se o Incra vai retomar a discus
são sobre essas áreas que já foram desapropriadas
em todo o País, mas aqui no nosso Estado, especifi
camente, pelos escândalos que estão colocados ago
ra. De que forma o Incra está pretendendo fazer esse
processo do cancelamento do trabalho conjunto que
precisa ser feito com o Iterpa, com a Funai, com o Iba
ma, com esses processos todos de... que tão coloca
dos aí? De que forma tá se pensando esse processo?
Porque o Ministro Raul Jungmann colocou que teria
um cadastro nacional, alguma coisa assim, que esta
ria se pensando para checar inclusive os documentos
de cartórios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - O Deputado Paulo Rocha retirou a sua inscri
ção. Então...

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sr. Presi
dente, queria saudar a presença do depoente, Dr.
Darwin. É o seguinte: o grande problema na Amazô
nia, Dr. Darwin, é a falta de interação entre os vários

órgãos governamentais, certo? Só na área da terra,
de títulos, etc., Ministério da Agricultura, Incra, Ibama,
Funai, SPU, DNPM, etc., etc... Então... Aliás, nós já ti
vemos uma experiência juntos, nós, você, aliás, V. Sª
e a Presidência do Iterpa. Aquela experiência que nós
desenvolvemos com aquelas terras lá de perto de
Castanhal, acabou que essa assentada junto de vári
os órgãos acaba dando eficiência no ato de resolver
os problemas, certo? O que que falta pra acontecer
isso? Porque eu tenho exemplo... um exemplo de...
claro de uma seguinte situação, que envolve, inclusi
ve, às vezes, as próprias relações determinadas pelo
Ministério, pelo Ministro da área. Um exemplo: eu fui
procurado por uma companheira, Deputada Federal
nossa, lá, do PT de São Paulo, São José dos Cam
pos, onde tinha uma propriedade ali do Basa, certo;
uma propriedade do Basa. E ali nós fomos saber que
o Basa tinha uma propriedade ali que tava sendo ocu
pada pelo Incra por... tava sendo ocupada por
sem-terras e, portanto, tava aquele processo de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Objetivamente, Deputado Paulo Rocha.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - E, nesse
sentido, eu acabei, partindo daí, dando uma sugestão
para o Basa, e para o Banco do Brasil, e depois para o
Ministro Jungmann de que aquelas terras que a por
taria, inclusive, ou medida, problema, questão de me
dida provisória do Governo, de que todas as terras
que estão em crédito nos bancos oficiais, não é - é
isso? -, são passíveis de reforma agrária, portanto,
vai para o banco de terras que o Incra teria para poder
fazer assentamento. Quer dizer, uma simples comuni
cação entre o banco, entre o Incra, etc. e tal, resolve
uma série de problemas. Então, é uma questão de fal
ta de interação entre os vários órgãos federais. Mas
eu queria falar também sobre o livro branco, do se
guinte: eu queria uma afirmação sua, já fizemos essa
pergunta pro Ministro, o quantitativo que diz no livro
branco pode não ser real. Uma vez como aqui tam
bém tem o fantasma Carlos Medeiros, também tem
muitas terras fantasmas. Portanto, qual é a segurança
que no livro branco todas aquelas, aquelas titulagens
que vocês estão tentando anular, se realmente tem
terra correspondente àquele título, pra poder checar
se é verdade que a quantidade de... se não tem anda
res aí neesa questão do livro, do livro branco, enten
deu? Queria que V. Exª, V. Sª desse resposta nesse
sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Dr. Darwin, para responder os questionamentos
que foram feitos. A partir da resposta do Dr. Darwin,
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nós vamos suspender os trabalhos para podermos al- a memória, são 136 lotes formados. É o material que
moçar aqui mesmo e retornar imediatamente para... tá... foi entregue ao INCRA. E esse material entregue
porque nós já temos uma série de depoentes, inclusi- ao INCRA eu tirei cópia pra entregar pro senhor, pro
ve dos cartórios do interior, que aqui estão e que nós senhor analisar esse material. Agora, esse cadastro
vamos ouvi-los todos hoje. está... ele está cancelado, literalmente, e aguardando

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - Respon- que a empresa Jari ofereça ao Incra, por força desse
dendo inicialmente ao nobre (Deputado Josué Beng- recadastramento, toda a documentação exigida, e
tson. Pergunta sobre a questão das vistorias de áreas que não o fez até esta data.
para fins de desapropriação, a preocupação com a O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
questão dominial e... e o critério utilizado para a incor- tro) - Mais alguém?
poração desses imóveis. Deputado, é exatamente... O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
uma das preocupações nossas aqui no Pará foi exá- Presidente, a informação é muito boa. Eu só queria só
tamente frear esse processo de desapropriação pra colocar aqui as palavras do Dr. Paraguassú Éleres,
dar um tempo, pra revisar caso a caso, exatamente que a documentação original se encontra mumificada
pra poder proporcionar onde é que nós estávamos, o no Palácio do Planalto, na antiga Secretaria de...
que é que efetivamente precisa incorporar e o que O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
não precisa incorporar,e a forma de se verificar isso. tro) - Mumificada.
Então, o Incra baixou agora procedimentos bastante O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - ...de
criteriosos, e hoje foi denominado EVT - Estudo de Assuntos Estratégicos, e que esta colocação enrique-
Viabilidade Técnica, onde todos os... as interfaces, to- ce os objetivos desta CPI, pra que a gente possa tra-
dos os critérios são utilizados e são verificados pra zer à luz dos autos e das documentação nossas esta
que não ocorra nenhum erro e principalmente erros documentação do GEBAM, que está pra lá.
crassos. Então, dessa maneira, aqui no Pará, em es- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas-
pecial a nossa região, nós hoje adotaremos esse prin- tro) - Dr. Darwin, ainda alguma...
cfpio, essa metodologia, com bastante firmeza, mas O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - Ok. E por
principalmente verificando caso a caso a necessida- não estar na faixa de 100 quilômetros das federais,
de ou não da incorporação. No caso da Cidapar, esse cadastro está no Incra apenas declaratório _
como o senhor coloca, se há grilagem ou não da Ci- efeito declaratório. Deputado Babá, o senhor pergun-
dapar, a Cidapar, hoje, é um projeto de assentamento ta sobre o que o Incra vai fazer depois de eliminados
criado, né, no Municfpio de Cachoeira do Piriá, Viseu. os cadastros e depois de cancelados esses cadastros
É uma... foi uma área enorme incorporada, transfor- e daquelas áreas que não se apresentarem, é... devi-
mada em projeto de assentamento, isso oriundo de damente comprovado, é isso? É essa a sua pergun-
uma desapropriação, né, e que, confesso pro senhor, ta?

não foi objeto de revisão da forma como foi conduzido O SR. DEPUTADO BABÁ _ E também com re-
esse processo. Não há pelo menos uma denúncia
que caracterize a revisão, que... que enseja a admi- lação às indenizações que foram dadas em áreas sob

suspeita.
nistração a rever o ato que culminou no decreto desa-
propriatório e incorporação do imóvel, certo? A tercei- O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - Pois é.
ra pergunta do senhor é? Fica complicado, Deputado. Quer dizer, o que o Incra

vai fazer com as indenizações das áreas suspeitas
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas- numa administração de um ano, em que eu não rece-

tro) - Josué? bi formalmente uma denúncia pra ensejar a adminis-
O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - São tração a constituir uma revisão. Eu posso até fazer de

duas. A do nobre Deputado Feijão, sobre a questão oHcio, mas eu não... São projetos hoje criados, são
do cancelamento da área da Jari, foi cancelado, sim, áreas incorporadas, destinadas a assentamentos que
o trtulo. O trtulo tá cance... o cadastro está cancelado não, não foi objeto ainda de revisão, não foi reexami-
e essa documentação que ele questiona é uma nado, exatamente porque não há um referencial para
ques... é uma documentação, Deputado Feijão, que se fazer esse... uma motivação para fazer essa revi-
foi entregue pela... pela interessada ao Incra. É... Mas são, está certo? Dizer que foi superfaturado, não foi
são documentos, o senhor vai bem perceber, são objeto de averiguação. Se o senhor puder fazer, me
plantas e... e cópias de escrituras de perfmetros pe- subsidiar de informaçç;es, com certeza eu vou rever
quenos .que._sornado, salvo engana, .se.l'lão_me falha.__esses procedimentos._ A _questão__desses cadastras
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que foram canceladas e aqueles que não declararem
ou não entregarem a sua documentação hábil no
tempo determinado, todas as áreas serão objeto de
verificação in loco, em campo, georeferenciadas,
através de instrumentação própria. E aqueles que,
constatada a sua existência mas a sua irregularidade,
serão objeto de revisão com fins de incorporação à
reforma agrária. A documentação dessas áreas,
como eu disse aqui, na sua grande maioria dos ca
dastros que fdram declaratórios, muito deles acha
mos, projetamos não existir como declaratórios, mas
foram declaratórios da forma como tem sido feita nos
anos anteriores. Na verdade, essa área não existe;
ela apenas constata para exatamente fazer a manipu
lação e o ilícito, a irregularidade. Não sei se eu res
pondia a sua pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Ok. Agradecemos ao Dr. Darwin a contribuição
imensa que deu. (Pausa.) Deputado... Não, não, o De
putado Paulo Rocha não vai falar, é apenas o Dr. Dar
win que vai respondê-lo. Pode responder, doutor.

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - Paulo,
não, eu só gostaria de... Deputado Paulo, se puder re
editar a sua pergunta, por favor.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Não, é
sobre Eu falei da inter... a interseção entre os vários
órgãos .

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - Dos ór
gãos.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - E a ques
tão do... Pode ter terras fantasmas no levantamento
do livro branco ali.

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - Tá. Com
relação à interface dos órgãos públicos, realmente é
uma constatação que nós fazemos. Existe, cada qual
trabalha isoladamente. Não há, não há essa cultura
de cruzar informações, essa cultura de aproximação
por uma causa comum. Agora, eu acredito, Deputado,
que alguma coisa já mudou positivamente. Com o Go
verno do Estado, através do Instituto de Terras, nós
estamos aproximando instâncias. Com o Ibama, ago
ra, nós estamos aproximando instância, tanto que nós
vamos firmar agora, em junho, com o interventor ar do
Ibama, o Dr. Alison, que está no plenário, um termo de
ajustamento de conduta, que vai forçar... vai forçar,
não, vai referendar um acordo de troca de informa
ções e aproximação de instâncias e, com a Sudam,
da mesma forma. E realmente a gente busca fazer
esse fechamento de interesses para somar esforços.
E com relação a...

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - O Incra
aceita fazer um cadastro único com o ITERPA, por
exemplo?

O SR. DARWIN BOERNER JUNIOR - Claro
que aceita. Eu acho que o grande problema da grila
gem de terra é exatamente pela falta de -üm cadastro
único, a falta do georeferenciamento das suas áreas,
a falta de um trabalho criterioso de colocar, de plotar
essa área definitivamente, através de um trabalho
técnico. O resto é tudo especulação, especulação do
cumentai, cartorial, e aí vira essa, essa bagunça que
existe por aí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Bom, agradecemos ao Dr. Darwin as suas expli
cações, a contribuição que deu à nossa Comissão.
Nós vamos suspender os tra~alhos por quarenta mi
nutos para almoçarmos aqui do lado mesmo e reto
marmos imediatamente para ouvirmos o depoimento
do grupo dos cartórios do interior.

(A reunião é suspensa.)

PARECERES

*PROJETO DE LEI N!! 1.075-B, DE 1995
(Da Sra. Esther Grossi)

Dispõe sobre a responsabilidade do
Estado em educação pública, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação (relator: Deputado José
Melo); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va, contra o voto do Deputado lédio
Rosa, sendo que o parecer do Deputado
Vicente Arruda passou a constituir voto
em separado (relator: Depudado. José
Genoino).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e De
Redaçao (Art. 54) - Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no DCN1 de 4-11-95

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 1.075, DE 1995

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao projeto, a partir de 18 de junho de 1997,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram rece
bidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 27 de junho de 1997. - Célia
Maria de Oliveira, Secretária.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E
DESPORTO

I - Relatório

A proposta em epígrafe. de autoria da nobre De
putada Esther Grossi visa fixar as responsabilidades
dos entes federativos em matéria de educação públi
ca.

Tramita com apreciação conclusiva desta Co
missão, nos termos do art. 24, 11 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados.

Por solicitação da presidência da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, foi desapensada do
projeto de Lei n!! 617/95.

Consoante o art. 119, § 1!! do regimento da
Casa, foi publicado o respectivo aviso na Ordem do
Dia, sendo aberto o prazo de cinco sessões para
apresentação de emendas, a partir de 18 de junho de
1997.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emen
das ao Projeto.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Os avanços conquistados em favor da Educa
ção na Constituição de 1988. em parte foram perdidos
poUalta_de-uma..maioLclareza_e de_ uma indicação

mais precisa de quem é responsável em cada nível
de ensino, em cada instância de Poder.

As causas da profunda crise que vive a Educa
ção no Brasil têm muitos ingredientes. mas certamen
te o mais visível é o da falta de responsabilidade das
autoridades públicas. E pouco são cobradas as auto
ridades exatamente porque mantém grandes massas
populacionais á margem do direito à Educação. Esa
bido que so a Educação é capaz de criar cidadãos
conscientes do que significa a coisa pública e de
construir uma sociedade verdadeiramente democráti
ca, portanto reivindicatoria dos seus fundamentais e I

constitucionais.
Embora tenha sido explicitado na Carta Magna

(Art. 212 e Art. 60!! das Disposições Constituciotíais
Transitórias) que a União deverá destinar no mínimo
18% eos estados emunicípios 25% da sua receita ([qui
da de impostos para a manutenção e desenvolvimento
do ensino, falta ao mandamento constitucional defini
ções mais detalhadas sobre a efetiva partilha e as res
ponsabilidades pelo cumprimento do dispositivo central.

Uma das inovações do Projeto de Lei é a institui
ção de critéri9s b~seados na receita liquida de impostos
e população. Neste sentido, contribui decisivamente
para reduzir as diferenças regionais provocadas pelas
discrepàncias econômicas, ao exigir que-a tJnião repas
se os recursos aos estados de modo a equalizar as dife
renças regionais egarantir qualidade mínima do ensino.
Num segundo momento, força estados e municípios a
se complementarem diante de eventuais carências.

Sem eliminar a histórica incumbência de que es
tados e municípios se responsabilizam pelo ensino de
1!! e 2!! graus, enquanto a união atende parte do ensino
superior e repassa verbas complementares para o ensi
no fundamental emédio, aproposta em curso enfatiza o
grau de responsabilidade de cada esfera de Governo.

E, sobretudo, define e. até quantifica o que é
"qualidade mínima de ensino", que deixa de ser um
valor meramente subjetivo. E esta incumbência cabe
rá, em última instância, à União suplementar os recur
sos para garántir esta qualidade mínima, bem como
um salário digno aos professores.

Outro avanço signiticativo é que utiliza a popula
ção na faixa etária de zero a dezessete anos como
uma média relativa da demanda de escolariz~
Com isso ampliamos o universo do que chamariamos
de demanda obrigatória do ensino, oferecendo uma
nova oportunidade a uma massa de milhões de brasi
leiros que, por estarem na faixa dos 14 aos 17 anos fi
cam praticamente marginalizados da educação públi
,ca e gratuUa..Hoje, dos la milhões de-jovens_nestaJai-
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xa etária. apenas 11% estão matriculados no ensino
de 1º e 2º graus o que representa uma odiosa seletivi
dade social e econômica.

Por essas razões, mas sobretudo, porque se tra
ta de um Projeto de Lei que restaura o debate em tor
no da Educação e de suas fontes de provimento, re
comendamos sua aprovação por esta Comissão.

Sala de Comissões, 13 de maio de 1998, - De
putado José Melo, Relator.,

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 1.075/95, nos termos do
parecer do relator, Deputado José Melo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
José Jorge, Presidente; Paulo Bornhausen, Esther
Grossi e Bonifácio de Andrada, Vice-Presidentes; Pa
dre Roque, Gastão Vieira, Pedro Wilson, Nelson Mar
chezan, José Linhares, José Melo, Augusto Nardes,
Paulo Bernardo, Severiano Alves, Lidia Quinan, Wag
ner do Nascimento, Paulo Lima, Paes Landim, Ricar
do Gomyde,Wolney Queiroz, Flávio Arns, Eurico Mi
randa, João Matos, Betinho Rosado, Maria Elvira,
Osmanio Pereira, Bonifácio de Andrada, Alexandre
Santos, Alexandre Cardoso e Osvaldo Coelho.

Sala da Comissão, 13 de maio de 1998, - De
putado José Jorge, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO fi)E RECEBIMENTO DE EMENDAS

, Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento In
I tE?rno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1Q,

,I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente deter
,minou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas
ai. .partir de 4-6-98, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 16 de junho de 1998. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida. Secretário.

«ficio nº 025/99
amo. Sr.
Dep. MICHEL TEMER
M.D. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Brasflia, 22 de Março de 1999

Excelentíssimo Presidente,
Venho por meio deste cumprimentar vossa ex

celência e na oportunidade em solicito baseada no

artigo 105, § único e no artigo 17, inciso 11 alínea d do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados o de
sarquivamento dos Projetos de Lei a seguir:

PL nl! 1.075/95

PL nl! 2.806/97
PL nl! 3.730/97
PL nl! 3.984/97

PL nº 3.985/97

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL's nlls:
1.075/95, 2.806/97, 3.730/97, 3.984/97,
3.985/97.

Publique-se.

Sendo o que se apresenta até, o momento rei
tero votos da mais alta estima e consideração.

Cordialmente, - Esther Grossi Deputada Fe
deral.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
I!!,I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para apresentação de emen
das a partir de 26-5-99, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emen
das ao projeto.

Sala da Comissão, em 1º de junho de 1999.
Sergio Sampaio Contreiras de Almeida.

PARECER VENCEDOR
(Do Deputado José Genoíno)

O projeto de lei nº 1.075-Al95, de autoria da no
bre Deputada Esther Grossi, objetiva regulamentar
disposto constitucional no que tange à responsabili
dade do poder público em garantir a universalização
do ensino público no pais, estabelecendo critérios
objetivos para a transferência de recursos e para a di
visão de responsabilidades entre União, Estados e
municípios, no que se refere à educação pública.

Nossa Carta Magna reza, em seu art. 22, XXIV,
que "compete privativamente à União legislar sobre
diretrizes e bases da educação nacional".

Ademais, está inserto no art. 23, V da Constitui
ção Federal que "é competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educa
ção e à ciência"
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o projeto, portanto, acorda com os preceitos
constitucionais tanto no que se refere à competência
legislativa para tratar da matéria quanto no que diz
respeito ao seu conteúdo, uma vez que a própria
constituição adotou o critério de descentralizar as
responsabilidades relativas à educação, transferin
do-as à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.

Por fim, cabe ressaltar que o projeto em desta
que, ao estabelecer critérios claros e objetivos para a
divisão de responsabilidade entre os entes adminis
trativos na aplicação da educação, visa garantir a uni
versalização do acesso ao ensino público, o que vai
ao encontro do desejo constitucional expresso no art.
208 da Magna Carta.

Por todo o exposto, voto pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa do PL nl!
1.075-A/95. '

Sala da CO'-Ilissão, 2 de maio de 2000. - Depu
tado José Genoíno PT-SP.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado lédio Rosa, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Pro
jeto de Lei nl! 1.075-A/95, nos termos do parecer do
Deputado José Genoíno, designado Relator do ven
cedor. O parecer do Deputado Vicente Arruda pas
sou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão e lédio Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi,
Caio Riela, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo
Alcântara, Nelson Marchezan, Zenaldo Coutinho,
Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Antônio Car
los Konder Reis, Darci Coelho, Paulo Magalhães, Ri
cardo Fiúza, Geraldo Magela, José Dirceu, José Ge
noíuo, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias,
Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Sérgio Mi
randa, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Gustavo Fru
et, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Átila Lins, José
Ronaldo, Luís Barbosa, Professor Luizinlio, Dr. Bene
dito Dias, Wagner Salustiano e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 1I! de junho de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho Presidente.

VOTO EM SEPARADO

Trata-se de Projeto de Lei apresentado no início
daLegislaturaanteriar,...e...queJlisatixara respDllsabili:

dade dos entes federativos no que respeita à educa
ção pública.

O Projeto de Lei foi distribuído inicialmente à
CECD - Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
cuja Presidência solicitou, antes do exame do mérito,
a desapensação do mesmo ao PL nl! 617/95, o que foi
deferido pelo Presidente desta Casa Legislativa. A
douta Comissão em seguida o aprovou, e nos termos
do Parecer do Relator, nobre Deputado José Melo.

Distribuído em seguida à esta Comissão, a pro
posição foi relatada pelo ilustre Deputado Aloysio Nu
nes Ferreira, cujo Parecer não chegou entretanto a
ser apreciado à época.

Desarquivado nos termos regimentais no início
da presente Legislatura, volta a proposição à análise
desta douta Comissão, que deverá pronunciar-se
acerca de sua constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa, e no prazo previsto para o regime or
dinário de tramitação.

É o relatório.

\I - Voto do Relator

O projeto de lei epigrafado possui iniciativa váli
da, já que compete à União legislar acerca das "dire
trizes e bases da educação nacional", consoante o
disposto no art. 22, XXIV, da CF. Compete também à
União "proporcionar os meios de acesso à '" educa
ção", em conjunto com os Estados, Distrito Federal e
Municípios (art. 23, V, da Lei Maior).

Entretanto, em que pese a validade da iniciativa
e os eventuais méritos da proposição, haja vista sua
aprovação unânime pela douta CECD - Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, a proposição aqui
analisada é claramente inconstitucional.

Realmente, nenhuma norma inferior à própria
Constituição pode alterar a divisão de responsabili
dades em educação pública entre os entes políticos
da Federação estabelecida na própria CF.

Neste sentido, o art. 1I! da proposição nada re
presenta, tendendo inclusive a contrariar a Lei Maior.

Já o caput do art. 21! é também ocioso, enquanto
o seu parágrafo único cria crime específico, extrapo
lando o mandamento constitucional, não cominando
entretanto a devida pena ao tipo penal descrito, o que
constitui clara injuridicidade e torna inútil o comando.

A proposição, no seu conjunto, estabelece crité
rios e cria definições inexistentes na Lei Maior (arts.
31!, 41! e 51! p.e.), cria transferências de recursos entre
os entes da Federação aleatoriamente, desrespeitan
da..a..repartiçãoJributáriaJraçada.nO-art.212.1ia.CE_.



29874 Sexta-feira 2 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Finalmente, a proposição comete atribuição ao
Conselho Nacional de Educação (art. 69, parágrafo
único) e ainda aos Estaduais e Municipais (art. 99),

órgãos do Poder Executivo em nosso sistema jurídico,
e aos quais só o Chefe do Poder Executivo é dada tal
prerrogativa, somente a ele cabendo iniciativa legal
na matéria.

Assim sendo, tendo em vista os argumentos ex
postos, votamos pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n9 1.075/95, de autoria da Deputada Esther
Grossi, ficando prejudicados os demais aspectos de,
análise por parte desta Comissão.

Sala da Comissão, 22 de junho de 1999. - De
putado Vicente Arruda.

*PROJETO DE LEI N!! 3.887-8, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS Nº 32/97

Dispõe sobre o tratamento medica
mentoso da dor em pacientes portadores
de neoplasias comprovadas, por meio de
entorpecentes, e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Seguri
dade Social e Família, pela aprovação
(relator: Dep. Darcísio Perondi); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas (relator:
Dep. Roland Lavigne).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação).

*Projeto inicial publicado no DCD de 2-12-97

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

- parecer do relator
- parecer da Comissão .

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

I - Relatório

Inicialmente, no momento em que apresenta
mos este relatório á Comissão e ao plenário, não po-

deríamos deixar de prestar nossa singela homena
gem à família e aos amigos da Deputada Ceci Cunha,
a quem rendemos nossos sentimentos de pesar. A
sensibilidade da Deputada no que concerne à maté·
ria, levou-a à manifestação de voto favorável à apro
vação do PL n9 3.887/97.

Diante dessa situação e em memória à compa
nheira de muitas batalhas, não vemos outra alternati
va se não encaminhar, literalmente, o voto preparado
pela Excelentíssima Deputada Ceci Cunha, o qual
concordamos integralmente e passamos a rescrever.

a projeto em tela estabelece que, no Sistema
Único de Saúde, os pacientes portadores de neopla·
sias, nos quadros de dor intensa e constante, recebe
rão tratamento privilegiado e gratuito no que se refere
ao uso de analgésicos entorpecentes e correlatos. O
quadro do paciente deverá ser comprovado por laudo
médico assinado pelo assistente e pelo diretor clínico
da instituição que conduz o tratamento da neoplasia.

Exige, ainda, que o paciente seja cadastrado
tanto no programa de controle da dor oncológica,
quanto nos setores hospitalares responsáveis pelo
tratamento.

Relaciona os medicamentos entorpecentes que
integrarão o programa, reservando ao Poder Executi·
vo a sua sinalização.

Cria a exigência de que os medicamentos ad
quiridos para uso exclusivo no programa de controle
da dor oncológica deverão ser identificados com a si
gla DO, em cor exclusiva.

Remete à Lei 6.368176 as sanções penais para
o porte, transporte, cessão, doação, troca, manuten
ção em estoque ou venda irregulares dos medica
mentos que fazem parte do referido programa.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental. A matéria em pauta não se encontra sob o
poder conclusivo dessa Comissão, devendo ser apre
ciada pelo Plenário da Casa.

11 ..:.. Voto do Relator

O mencionado projeto visa oferecer, gratuita
mente, a pacientes portadores de câncer com inten
sas manifestações dolorosas, o acesso a medica·
mentos que possam mitigar o seu sofrimento. Seriam
atendidos os pacientes cadastrados, encaminhados
por laudo assinado pelos seus médicos assistentes,
ficando vinculados ao referido programa através de
cartão magnético, assinatura, impressão digital e fo
tografia recente. Obviamente, como medida de segu
rança contra eventuais fraudes para aquisição dos re
feridos medicamentos.
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As drogas integrantes do arsenal terapêutico do
programa estão definidas no Projeto de Lei, podendo
ser acrescentadas outras especialidades farmacêuti
cas por meio de normalização do poder público.
Esses medicamentos seriam identificados em emba·
lagens com tarja de cor exclusiva e a gravação da si·
gla DO (Doença Oncológico), dando visibilidade ao
produto.

Como medida importante, submete os infrato·
res as normas do referido programa, as penas da
Lei n!! 6.368, de 1976.

Trata-se, portanto, de um Projeto de Lei de
alta relevância social, principalmente, para os paci·
entes de baixa renda, a maioria da população brasi·
leira, que não têm acesso, nem condições financei·
ras de adquirir, esses medicamentos, ficando entre
gues as suas dores e à própria sorte.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto
favorável à aprovação do PL n9 3.887/97.

Sala da Comissão, 25 de março de 1999. 
Deputado Darcísio Perondi, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime·
mente, pela aprovação do Projeto de Lei nl! 3.887, de
1997, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Darcísio Perondi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Alceu Collares, Presidente; Laura Carneiro e
Eduardo Barbosa, Vice-Presidentes; Alcione
Athayde, Almerinda de Carvalho, Angela Guadag
nin, Antonio Palocci, Armando Abílio, Arnaldo Fa·
ria de Sá, Darcísio Perondi, Djalma Paes, Dr. Be
nedito Dias, Dr. Rosinha, Edl:lardo Jorge, Euler
Morais, Henrique Fontana, Ivan Paixão, Jandira
Feghali, Jorge Alberto, Jorge Costa, José Carlos
Coutinho, José Unhares, Lavoisier Maia, Lidia Qu
inan, Lúcia Vânia, Magno Malta, Marcondes Gade
lha, Marcos de Jesus, Nilton Baiano, Osmânio Pe
reira, Pastor Amarildo, Rafael Guerra, Raimundo
Gomes de Matos, Remi Trinta, Renildo Lea', Rita
Camata, Saraiva Felipe, Sérgio Carvalho, Tete
Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso 
Titulares; e Agnelo Queiroz, Almeida de Jesus,
Costa Ferreira, Laire Rosado, Maria Lúcia, Pastor
Oliveira Filho e Saulo Pedrosa - Suplentes.

Sala das Comissões, 12 de maio de 1999. - De
putado.Alceu. Collares"P-l'esidente.

I - Relatório

O Projeto de Lei 3.887, de 1997, do Senado
Federal visa tornar gratuito e privilegiado o forneci
mento de analgésicos, entorpecentes ou correlatos,
no âmbito do sistema único de saúde para os paci
entes portadores de neoplasias, com estabeleci
mento de programa especial de controle da dor on
colégica a ser definido pelo Poder Executivo, atém
de outras providências que especifica.

O Projeto foi aprovado pela Comissão de Se
guridade Social e Família.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

A esta Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos termos regimentais, compete sub
meter a proposta aos crivos de constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e mérito.

Nobilíssimos foram os propósitos do Senado
Federal em aprovar este ~rojeto.

A dor oncológica, oriunda de tumor ou neopla·
sia maligna, aflige de maneira acerba aquele que a
detém, e somente à custa de medicamentos entor·
pecentes é possível suportá-Ia.

Entretanto o Projeto de Lei 3.887, de 1997,
contém uma inconstitucionalidade que sanaremos
com emendas, adiante apresentadas.

Deste modo vislumbramos como inconstitucio
nal, no art. 1!!, a obrigação para o Poder Executivo
de definir o programa especial de controle da dor
oncológica.

Neste caso, haveria uma espécie de interfe
rência de um Poder da República em outro Poder.

Não observamos injuridicidade ou falta de téc
nica legislativa.

O art. 7Q
, porém, está em discordância com a

Lei Complementar ng 95/98, devendo ser suprimido
do texto.

Como lembrado pela Comissão de Seguridade
Social e Família, trata-se de projeto de lei de alta rele
vância social, principalmente, para os pacientes de
baixa renda. Os benefícios, que serão trazidos por
este Projeto, ultrapassarão em muito os custos advin
dos.

Voto, portanto, pela constitucionalidade, juridici
dade, boa técnica legislativa do Projeto de Lei
3.887/97, e no mérito por sua aprovação.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 1999. 
Deputado BolanclLav.igne,Helatar._
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PROJETO DE LEI N2 3.887, DE 1997

Dispõe sobre o tratamento medica
mentoso da dor em pacientes portadores
de neoplasias comprovadas, por meio de
entorpecentes, e dá outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA N2 1

Suprima-se a expressão "a ser definido pelo Po
der Executivo" do art. 1º do projeto

Sala da Comissão, 18 de setembro de 1999. 
Deputado Roland Lavigne, Relator.

PROJETO DE LEI N2 3.887, DE 1997

Dispõe sobre o tratamento medica
mentoso da dor em pacientes portadores
de neoplasias comprovadas, por meio de
entorpecentes, e dá outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA N2 2

Suprima-se o art. 7º do projeto
Sala da Comissão, 14 de setembro de 1999.

Deputado Roland Lavigne, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas, do Projeto de Lei nº 3.887/97, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Roland Lavigne.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão e lédio Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi,
Caio Riela, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo
Alcântara, Nelson Marchezan, Zenaldo Coutinho, Co
riolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Antônio Carlos
Konder Reis, Darci Coelho, Paulo Magalhães, Ricar
do Fiúza, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoí
no, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Sérgio Miran
da, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Gustavo Fruet,
Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Átila Lins, José Ro
naldo, Luís Barbosa, Professor Luizinho, Dr. Benedito
Di~~, Wagner Salustiano e Djalma Paes.

" ; Sala da Comissão, 1Q de junho de 2000. - Depu
t~do 'f!0naldo Cézar Coelho, Presidente.

/, EMENDAS ADOTADAS - CCJR N21

, Suprima-se, do art. 1,2 do projeto, a expressão "a
ser definido pelo Poder Executivo".

Sala da Comissão, 1º de junho de 2000. - Depu
tado Rflnaldo Cé'Zar Co~lh(ti, Presirlertp

EMENDAS ADOTADAS - CCJR N2 2

Suprima-se o art. 72 do projeto.
Sala da Comissão, 1Q de junho de 2000. - Depu

tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE LEI Nº 3.987-A, DE 1997
(Do Sr. Enio Bacci)

Altera prazos por intimações por
qualquer õrgão da imprensa, acrescen
tando parágrafo 3º ao artigo 184 do CPC;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo (relator: Dep. Geraldo Magela).

(Ã Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 24, 11.»

•Projeto iniciai publicado no OCD de 16-12-97

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 3.987/97

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1º, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para apresentação de emen
das a partir de 29-6-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 1999. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

1- Relatório

O presente projeto de lei busca alterar o Código
de Processo Civil, no capítulo relativo aos prazos, fa
zendo acrescer, ao art. 184, um § 32, com a seguinte
redação.
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"em tratando-se de intimação por qual
quer órgão de imprensa, o prazo começa a
contar após 72 horas da publicação."

A justificação observa que a imprensa escrita
ainda enfrenta o problema de falhas no seu sistema
de circulação, com impontualidades ou até mesmo
ausência de entrega do jornal, o que causaria trans
tornos aos advogados. Daí a necessidade de se dila
tar o termo inicial da contagem dos prazos, nas inti
mações feitas pelá imprensa.

Trata-se de apreciação conclusiva da matéria
por esta Comissão. Esgotado o prazo regimental, não
sobrevierem emendas.

É o relatório.
A proposição sob comento atende aos pressu

postos de constitucionalidade e de juridicidade. A téc
nica legislativa não se apresenta de forma adequada:
há apenas um artigo único, cujo caput não menciona
a lei que institui o Código de Processo Civil, e não
consta o artigo contenco a cláusula de vigência.

No que concerne ao mérito, são plausíveis as
ponderações constantes da justificativa ao projeto.

Realmente," ocorrem, com alguma freqüência,
atrasos na circulação do Diário da Justiça, fato que
causa problemas aos advogados que atuam no Distri
to Federal e nas capitais dos Estados e, principalmen
te, aos advogados que militam nas comarcas do inte
rior.

Por outro lado, o acréscimo de setenta e duas
horas se afigura demasiado; parece suficiente, para
que se equacione a presente questão, que o prazo,
nas intimações feitas pela imprensa oficial, comece a
correr não mais do primeiro, mas do segundo dia útil
após a intimação. Tal solução será eficaz e não repre
sentará maiores delongas da marcha processual, já
tão criticada.

O voto, destarte, é pela constitucionalidace. juri
dicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação do projeto de lei nº 3.987, de 1997, na
forma do substitutivo ofertado, em anexo a este pare
cer.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado Ge
raldo Magela, Relator.

SUBSTITUTIVO

Acrescenta dispositivo ao Código
de Processo Civil, no capítulo relativo
aos prazos.

_O Congressa-Nacional decreta:-

Art. 1º O art. 184 da Lei nº 5.869, de 11 de janei
ro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo 3º:

"Art. 184 ..

§ 3º Na hipótese do art. 236, os prazos
somente começam a correr do segundo dia
útil após a intimação."

Art. 2º Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias
após a sua publicação.

Sala da Comissão, - Deputado Geraldo Mage
la, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nl! 3.987/97

Nos termos do art. 119, caput, 11 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1º, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para apresentação de emen
das a partir de 13-9-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao substituti·
vo.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1999. 
SérgioSampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei nº 3.987/97, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Geraldo Magela.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei·

tão e lédio Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi,
Caio Riela, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo
Alcântara, Nelson Marchezan, Zenaldo Coutinho, Co·
riolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Antônio Carlos
Konder Reis, Darci Coelho, Paulo Magalhães, Ricar·
do Fiúza, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genor·
no, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Sérgio Miran
da, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Gustavo Fruet,
Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Átila Lins, José Ro
naldo, Luís Barbosa, Professor Luizinho, Dr. Benedito
Dias, Wagner Salustiano e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2000. - Depu
tado Ronaldo_Cez8t:-Coelho,. P-rasidente.- r
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SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Acrescenta dispositivo ao Código
de Processo Civil, no capítulo relativo
aos prazos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 184 da Lei nº 5.869, de 11 de janei

ro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte §
3º:

"Art. 184 .
§ 3º Na hipótese do art. 236, os prazos

somente começam a correr do segundo dia
útil após a intimação.n

Art. 2º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) diàs
após a sua publicação.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2000. - De
putado Ronaldo César Coelho, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!l4.403-B. DE 1998
(00 Sr. Max Rosenmann)

Dispõe sobre mensagens de pre
venção da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida - AIDS, em preservativos e ab
sorventes higiênicos; tendo pareceres:
da Comissão de Seguridade Social e Fa
mOia, pela aprovação, com emendas (re
lator: Dep. Dr. Rosinha); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, e
das emendas da Comissão de Segurida
de Social e Família (relator: Dep. Fernan
do Coruja).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famflia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) -Art. 24,11.)

·Projeto iniciai publicado no OCO de 16·4-98

- Parecer da Comissão de Seguridade Social
e Família publicado no DCD de 22-5-99.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 4.403-Al98

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1º, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões, prazo para apresentação de
emendas a partir de 22-6-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 28 de junho de 1999. - Sér
gio Sampaio Conteiras de Almeida.

I - Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do nobre
Deputado Max Rosenman, tem como escopo propor
que mensagens de alerta para a prevenção da Sín
drome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS sejam
veiculadas nas embalagens dos absorventes higiêni
cos e dos preservativos masculinos e femininos.

A proposição determina que a não veiculação
das referidas mensagens acarretará a aplicação, aos
infratores, das penalidades constantes na Lei nS!
6.437/77, que "configura infrações à legislação sani
tária federal, estabelece sanções respectivas, e dá
outras providências:'

Em sua justificação, o autor argumenta que a di
vulgação das referidas mensagens nas embalagens
de absorventes higiênicos e dos preservativos mas
culinos e femininos "teria baixíssimo custo e seria,
também, um importante reforço às campanhas gover
namentais, que têm um caráter apenas sazonal e dis
pendem altíssimos recursos."

De competência conclusiva das comissões, o
presente projeto de lei foi apreciado, no mérito, pela
Comissão de Seguridade Social e Família, que o
aprovou, nos termos do parecer do relator, Deputado
Dr. Rosinha, com duas emendas.

A primeira emenda altera a redação da ementa
para a seguinte: "Dispõe sobre mensagens educati
vas em embalagens de preservativos e absorventes
higiênicos."

A segunda emenda, por sua vez, amplia a'
abrangência daS mensagens para todas as Doenças
Sexualmente Transmissíveis - DST, dentre as quais a
AIDS se insere.
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Decorrido o prazo regimental nesta Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, não foram
apresentadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

De acordo com o mandamento regimental (art.
32,111, a), cumpre que esta Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação se pronuncie acerca da cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 4.403, de 1998.

A proposição e suas emendas atendem aos re
quisitos constitucionais formais relativos à competên
cia legislativa da União, às atribuições do Congresso
Nacional, bem como à iniciativa parlamentar.

Atendidos os requisitos constitucionais formais,
faz-se necessária a análise da constitucionalidade
material do projeto e suas emendas.

O art. 21! da proposição em estudo está eivado
de inconstitucionalidade, na medida em que dá atri
buição ao Poder Executivo para regulamentar a lei em
um prazo de até 180 dias após sua publicação. Esta
Comissão tem decidido reiteradamente pela inconsti
tucionalidade de tais dispositivos legais. Por isto esta·
mos apresentando emenda suprimindo-o. O restante
do projeto em análise, bem como suas emendas, não
contrariam preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar quanto à sua constitucionali
dade material.

Nada temos a anotar no que se refere à juridici
dade e à regimentalidade das proposições.

No tocante à técnica legislativa empregada, as
emendas não merecem reparos, mas é preciso a
apresentação de emenda supressiva, retirando do
texto do projeto o art. 41! que afronta norma da Lei
Complementar nl! 95/98.

A referida Lei - que dispõe sobre a elaboração,
a redação, a alteração e a consolidação das leis - de
termina em seu art. 9º, verbis:.

"Art. 91! Quando necessária a cláusula
de revogação, esta deverá indicar expressa
mente as leis ou disposições legais revoga
das."

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
L~i nl! 4.403, de 1998 e das emendas a ele apresen
tadas na Comissão de Seguridade Social e Família,
com as emendas supressivas em anexo.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 1999. - De
putada.Eer:nando-Corujar Belator.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 1

Suprima-se o art. 21! do projeto

Sala da Comissão, 4 de agosto de 1999. - De·
putado Fernando Coruja.

EMENDA SUPRESSIVA NI! 2

Suprima-se o art. 4º do projeto

Sala da Comissão, 4 de agosto de 1999. - De
putado Fernando Coruja.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re·
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei
nº 4.403/98 e das emendas da Comissão de Seguri
dade Social e Famnia, nos termos do parecer do Re
lator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo
Leitão e lédio Rosa - Vice-Presidentes, André Be
nassi, Caio Riela, Fernando Gonçalves, Jutahy Jú
nior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Zenaldo
Coutinho, Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho,
Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Paulo
Magalhães, Ricardo Fiúza, Geraldo Magela, José
Dirceu, José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires,
Augusto Farias, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Ayrton
Xerêz, Gustavo Fruet, Nelo Rodolfo, Mauro Benevi
des, Átila Lins, José Ronaldo, Luís Barbosa, Profes
sor Luizinho, Dr. Benedito Dias, Wagner Salustiano
e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 1I! de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR
Nl!1

Suprima-se o art. 21! do projeto.

Sala da Comissão,·11! de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR
N!l2

Suprima-se o art. 41! do projeto.

Sala da Comissão, 1I! de junho de 2000. - De
putado..Bonaldo_Cézar _Coelho,J~residente._
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*PROJETO DE LEI NR 333-A, DE 1999
(Do Sr. Antonio Kandir)

Altera e acrescenta artigos à Lei nR

9.279, de 14 de maio de 1996, que regula
direitos e obrigações relativos à proprie
dade industrialj tendo pareceres: da Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias pela aprovação (rela
tor: Deputado Luciano Pizzatto)j da Co
missão de Economia, Indústria e Comér
cio pela aprovação, com substitutivo (re
lator: Deputado Ricardo Ferraço)j e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Bedação, pela constitucionalidade, juridi
cídade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e do substitutivo da
Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio (relator: Deputado Inaldo Leitão).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente Economia, Indústria e
Comércio; e de Constituição e Justiça e de
Redação.)

·Projeto iniciai publicado no OCO de 19-3-99

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO,

- parecer do relator

- ~arecer da Comissão

, I - )refatório

'. Vem à~eiãção deste Órgão Técnico o.proje
to de lei ee,igrafado, que pretende alterar a nova Lei de
Patentes. Seu Autor tenciona tornar mais rigorosas as
penas aplicáveis aos crimes contra as marcas, previs
tos no art. 189 da referida lei; as penas aplicáveis aos
crimes contra indicações geográficas e demais indi
cações, previstos no art. 194; e as penas aplicáveis

.,
ads crimes de concorrência desleal, previstos no art.
195. Trata, ainda, de acrescer dois artigos à Lei nº
9:279/96; o art. 196-A, que prescreve que a sentença
condenatória poderá determinar a destruição dos pro
dutos, matrizes e outros aparatos objetos do delito, e
o art. 202-A, que estabelece que o Juiz de Direito, tão
logo comprove a infringência a qualquer dispositivo
da referida lei, expedirá ofícios aos órgãos fazendári
os e de defesa do consumidor locais, para que fiscali
zem e autuem os responsáveis.

Dentro do prazo regimental, a proposta em pau
ta não recebeu emendas e cabe-nos apreciá-Ia do
ponto de vista do consumidor.

11 - Voto do Relator

É deveras oportuna a proposta do ilustre Depu
tado Antonio Kandir. A nova Lei de Patentes, de edi- .
ção relativamente recente, 1996, não vem causando
os efeitos esperados no que diz respeito a coibir a fal
sificação de marcas e produtos. Na verdade, essa
prática criminosa parece que aumenta a cada dia em
nosso país. A imensa quantidade de CDs musicais e
de informática, de produtos de confecção, e inúmeros
outros produtos, todos com marcas falsas, oferecidos,
sem a menor cerimônia, ao consumidor atesta a ur
gente necessidade de um maior rigor na punição dos
criminosos, pois, aparentemente, a punição vigente é
insuficiente para coibir a prática do crime.

Além de apresentar penas mais rigorosas para
os crimes de falsificação de produtos, serviços e mar
cas, bem como para os crimes de concorrência desle
al, o projeto inova ao propor que a sentença condena
tória poderá determinar a destruição dos produtos fal
sificados, seus moldes e matrizes, bem como a perda

/.ou destruição das máquinas utilizadas na falsificação.
Igualmente, inova ao prever que o Juiz de Direito,
comprovado o ilícito, informará os árgãos fazendários
e de defesa do consumidor, para que fiscalizem e au
tuem o infrator.

As medidas propostas pelo Autor são, sem dúvi
da, eficientes no sentido de inibir a piratagem de mar
cas e a ação dos promotores de publicidade engano
sa e de falsas afirmações sobre produtos ou serviços,
bem como a concorrência desleal.

Na verdade, os criminosos especializados em
fraudar as marcas alheias prejudicam o consumidor
de pelo menos duas maneiras. De maneira direta, ao
enganá-lo entregando-lhe um produto ou um serviço
que não corresponde à sua expectativa; e de maneira
indireta, pois a ação impune de falsificadores, que
oferecem produtos inferiores a preços mais baixos -
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porém com maiores lucros - como se fossem os ver
dadeiros, estorvam e por vezes inviabilizam os em
preendimentos honestos, que oferecem produtos
com controle de qualidade, matérias primas idôneas,
pagam impostos e direitos trabalhistas, privando o
consumidor da opção de adquirir produtos e serviços
de alta qualidade, colocados no mercado por empre
sas que dão sua cota de contribuição para o desen
volvimento da nação.

Por considerarmos a proposição do mais eleva
do interesse do consumidor e do país, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 333, de 1999.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Deputado Luciano Pizzatto, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou unanimemente, pela aprovação do Pro
jeto de Lei nº 333/99, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado Luciano Pizzatto.

Estiveram presentes os Srs. Deput~dos Flávio
Derzi, Presidente, Luciano Pizzatto, Celso Russo
manno e Paulo Baltazar, Vice-Presidentes, Ronaldo
Vasconcellos, !;:uníGio Oliveira, Fernando Gabeira,
Luiz Bittencourt, Badu Picanço, Ricarte de Freitas,
Ben-Hur Ferreira, João Magno, Régis Cavalcante,
Fernando Zuppo, Moacir Micheletto, Fernando Ferro,
João Paulo e Sérgio Novais.,

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Deputadq Flávio Derzi, Presidente.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMERCIO

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 333, de 1999, de autoria do
Exmº Deputado Antônio Kandir, tem por objetivo a re
forma da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 - Lei de
Propriedade Industrial, no que tange à questões de
marcas, propondo aumentar as penalidades previstas
naquele diploma legal, buscando inibir a prática ilícita
de falsificação de marcas registradas em nosso País,
que traz grandes prejuízos à indústria nacional, gera
dora de tributos e postos de trabalho.

Conforme despacho da Mesa da Câmara dos
Deputados, o projeto em tela foi apreciado pela Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, tendo sido aprovado, e será apreciado pela
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, e pela
Comissão_de Constituição _e_ Justiça_e de_Redação_

Durante a tramitação da proposta nesta Casa,
foram promovidas reuniões com vistas à discussão
da matéria, contando com a presença de represen
tantes desta Comissão, da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e do setor in
dustrial, detentores de marcas e patentes registradas
no País, com o objetivo subsidiar os relatores na pre
paração do seus pareceres.

As sugestões à adequação do Projeto aos anse
ios do setor produtivo, apresentadas nas referidas re
uniões, foram incorporadas ao Voto deste Relator,
como se segue.

É o relatório

11 - Voto do Relator

Ao analisarmos a proposição em foco, nela
identificamos o destacado mérito de procurar benefi
ciar a cadeia produtiva criando salvaguardas para as
marcas registradas, por meio de elevação das san
ções a serem aplicadas às contrafações estipuladas
na Lei nº 9.279/96.

Após a realização de audiências com membros
das Comissões a que esta proposta foi despachada e
com representantes do setor produtivo, detentores de
marcas e patentes registradas, foram apresentadas
sugestões para adequação do Projeto inicial às ne
cessidades do setor. As referidas sugestões, foram in
corp1oradas no Substitutivo apresentado pelo Relator,
pasSando a seguir a descrevê-Ias.

\Em virtude da baixa pena aplicada atualmente
aos crimes tipificados nos artigos 189, 190, 194 e 195
da Lei nº 9.279, de 14-5-96, o contrafator de um modo
geral não se sente ameaçado ou mesmo compelido a
não praticar os atos típicos de concorrência desleal e
crimes contra as marcas.

O Projeto inicial altera estas sanções igl,lalan
do-as em período de 1 (um) a 4 (quatro) anos dê de
tenção ou multa. Propõe-se então a alteração gestas
sanções para aplicação da pena de reclusão no lugar
de detenção, e a substituição da conjunção ou pela
conjunção, e ainda a majoração da pena prevista no
artigo 190, igualando-a aos moldes daquelas previs
tas nos artigos 189, 194 e 195.

A alteração da redação original para a pena de
reclusão, se justifica porquanto enseja a possibilidade
de o Agente do crime estar sujeito ao cumprimento',da
pena também no regime fechado (no caso de incidên
cia da pena máxima de 4 anos). Além disso, o uso da
conjunção e em lugar de ou, impossibilita a substitui
ção de uma pena mais grave (reclusão), por uma
_pena extremamenta branda..-que_é_a pena_de multa.
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Outra sugestão acatada foi em relação ao artigo
190, da Lei nº 9.279/96, que apesar de dispor sobre
importantes tipos penais como a importação, venda,
oferecimento ou exposição à venda, ocultação e ma
nutenção em estoque de produtos contrafeitos, não
restou proposta qualquer majoração da pena para a
prática de tais tipos penais, a exemplo do que ora se
pretende para os artigos 189, 194 e 195, do mesmo
diploma legal.

Ora, da mesma forma que a reprodução total ou
parcial e a aJteração de marca registrada, tais tipos
representam práticas potencialmente danosas, seja
ao legítimo titular do direito, seja em face do consumi
dor dos produtos contrafeitos. No entanto, a redação
atual do artigo 190, da Lei nº 9.279/96, prevê a reduzi
da pena de 1 (um) a 3 (três) meses de detenção ou
multa, como meio de punição aos Agentes que prati
cam os tipos penais constantes do caput do referido
artigo.

Isto posto, se for aplicado ocritério de cálculo da
prescrição neste caso, se verifica que a prescrição
para os crimes constantes no artigo 190 ocorre em 2
(dois) anos, ou seja, em período tão breve, que im
possibilita a conclusão da persecução criminal em
face do Agente. Portanto, a adequação da pena se faz
mais que necessária.

Conquanto seja imperativa a necessidade de
majoração da pena para os crimes previstos no artigo
190. acatamos sugestão no sentido de incluir outros
três tipos penais freqüentemente praticados pelos
Agentes quando infringida a propriedade industrial.
quais sejam: adquirir, distribuir e transportar.

Cumpre salientar, que a inclusão dessas três
ações criminosas no caput do artigo 190 é por dema-
is necessária nos tempos atuais. Os inquéritos polici
ais e as ações criminais que hoje estão em curso ou
que já restaram conclufdos, demonstram claramente
que também nos crimes contra a propriedade indus
trial é muito comum a formação de quadrilhas especi- r

alizadas para a prática criminosa. Neste caso, a orga- 1; ,

nização criminosa é de tal monta que abrange todas
as etapas do crime. desde a fabricação, passando
pela distribuição e transporte, até a venda da merca
doria contrafeita a terceiros.

Neste contexto, excluir os tipos penais de aquisi
ção, distribuição e transporte de mercadorias contra
feitas, seria o mesmo que permitir a prática de atos
igualmente lesivos, eivando-os de legalidade.

Em referência ao artigo 196. uma vez inserida a
pena de reclusão em detrimento da pena de detenção
nos crimes capitulados nos artigos 189, 190 e 194, é

imprescindível que a redação do artigo 196 se ade
qüe às alterações constantes dos referidos artigos, e
faça referência, também, à pena de reclusão.

Quanto ao artigo 198. sugere-se a substituição
do comando legal que faculta as autoridades alfande
gárias a apreenderem, ex officio, ou a requerimento
do interessado, produtos assinalados com marcas fal
sificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem
falsa indicação de procedência.

Com a nova redação, a faculdade que têm hoje
as autoridades alfandegárias para apreender merca
dorias falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apre
sentem falsa indicação de procedência, 'passa a ser
considerada uma obrigação, a exemplo do que ocorre
nos demais casos em que a mercadoria se encontra
em desacordo com as normas estabelecidas na legis
lação aduaneira.

A obrigatoriedade de apreensão de produtos
contrafeitos pelas autoridades alfandegárias, vigora
va na antiga redação do artigo 185, do Decreto-Lei nº
7.903/45, que regulava os crimes contra a proprieda
de industrial. Todavia, com o advento da Lei n'
9.279/96 ora em vigor, tal comando legal foi alterado,
passando a apenas facultar tal procedimento.

Ocorre que, tal faculdade não corresponde ao
objetivo principal do Regulamento Aduaneiro (Decre
to n!! 91.030/85), que é exatamente evitar a entrada
ou saída de mercadorias eivadas de ilicitude. Ora, de
acordo com o referido diploma legal. todas as situa
ções de ilegalidade, seja na importação ou na expor
tação, demandam procedimentos automáticos das
Autoridades Alfandegárias, não havendo qualquer hi
pótese que possibilite a inércia diante de alguma ile
galidade.

A manutenção de comando legal que faculte as
Autoridades Alfandegárias a procederem à apreen
são de mercadorias falsificadas representa sério ris
co de inércia diante de ilegalidades, num verdadeiro
ato de consentimento do crime, exatamente o que se
procura evitar com a redação ora proposta.

Assim, portanto, o desembaraço aduaneiro a
que se refere o artigo 450, do Decreto nº 91.030/85

.' somente terá lugar se, após a conclusão da conferên
cia aduaneira, restar comprovado que a mercadoria
não contém marcas falsificadas, alteradas ou imita
das ou apresente falsa indicação de procedência.

Por fim, tal modificação se ampara, ainda, na re
gra contida no artigo 514, inciso VIII, do Decreto n!!
91.030/85, que por sua vez contém comando legal
que determina "o perdimento de mercadoria estran
geira que apresente caracterfstica essencial falsifica-
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da ou adulterada, cuja existência impeça ou dificulte
sua identificação, ainda que a falsificação ou a adulte
ração não influa no tratamento tributário ou cambial".

Ao artigo 199, sugerimos introduzir exceções à
regra de processamento dos crimes constantes do Tí
tulo V, da Lei nº 9.279/96.

Não obstante os crimes constantes do referido
Título continuem a ser processados mediante queixa,
com a nova redação ora sugerida toma-se possível a
persecução criminal do Agente por meio de ação pe
nai pública incondicionada, caso o Agente pratique,
concomitantemente, crime contra as relações de con
sumo ou crime contra a ordem tributária.

Na verdade, o comando legal ora proposto con
tém a essência do princípio da obrigatoriedade ine
rente ao Ministério Público, que imputa ao membro do
Parquet dever legal de promover a persecuçâo crimi
nal quando a iniciativa de perseguir e punir o infrator
couber ao Estado.

Neste passo, sendo os crimes contra a ordem
tributária e os crimes contra as relações de consumo,
crimes que se processam mediante ação penal públi
ca incondicion~da,tem-se que mais do que justificá
vel tal comando legal, uma vez que estabelece um elo
de ligação entre um crime de ação privada e crimes
de ação pública.

Como amparo ao cabimento da redação ora su
gerida para o artigo 199, pode-se citar a norma do ar
tigo 12, § 3º, inciso 11, da Lei do Software (Lei nº
9.609/98), que possui comando semelhante.

Por fim, cumpre destacar que a modificação su
gerida acima, adequa-se perfeitamente aos princípi
os que norteiam o Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078/90), mais especifIcamente aquele esta
tuído no artigo 4º, inciso VI, daquele diploma legal,
que' prescreve a "coibição e repressão eficientes de
todos os abusos praticados no mercado de consumo,
inclusive a concorrência desleal e utilização indevida
de inventos e criações industriais das marcas e no
mes comerciais e signos distintivos, que possam cau
sar prejuízos aos consumidores".

As alterações propostas ao artigo 202 tem por
objetivos primordiais I) evitar que os produtos ilícitos
possam ser reintroduzidos no mercado e, ainda, 11)
evitar a continuação do crime através da destruição
dos moldes e materiais utilizados na fabricação dos
produtos contrafeitos, bem como, através da perda
das máquinas, equipamentos e insumos.

Em primeiro lugar, sobre a apreensão da totali
dade dos produtos contrafeitos, é importante salientar
que-sua necessidade_remonta.....ao_fato_de__que_cada

exemplar de produto contrafeito ou falsificado, consti
tui, só por si, uma ilicitude própria e independente das
demais, de tal maneira que a apreensão parcial dos
produtos contrafeitos significaria a continuidade da in
fração, já que a sua cessação somente ocorreria em
relação a alguns exemplares de um todo correspon
dente à produção ilícita.

Além do mais, a apreensão da totalidade dos
produtos contrafeitos tem por fim retirá-los definiti
vamente de circulação, impedindo a continuidade
da infração, bem como evitando que o mesmo con
trafator possa estar incurso novamente no mesmo
crime. Assim, portanto, deve o Estado impedir a
perpetuação de tais crimes, através do emprego de
meios eficazes para coibir o infrator a cessar de
uma vez por todas a prática delituosa, evitando,
deste modo, um novo julgamento e a nova condena
ção do infrator.

No que tange à destruição de produtos e equi
pamentos utilizados para as práticas ilícitas, pode-se
dizer que o objeto de tal comando legal se confunde
com o da apreensão da totalidade dos produtos con
trafeitos. Isso, pois, aquilo que se procura evitar com
essas duas regras é, exatamente, o retorno dos pro
dutos contrafeitos ao mercado.

Tal dispositivo se justifica pelo fato de que, con
cluída a perícia técnica que reconheceu a prática de
crime contra a propriedade industrial e homologado
tal laudo pelo Juiz, a partir desta fase, os produtos
passam a ficar disponíveis para a destruição, vez que
a esta altura, a sua finalidade maior para o processo
penal já terá sido cumprida, qual seja, a comprovação
da materialidade do crime.

Como se sabe, a perda dos equipamentos e ma
teriais utilizados na fabricação dos produtos contrafei
tos é fundamental para evitar a continuação do crime
por parte do agente. Porém, somente poderá ocorrer
caso tais equipamentos ou materiais sirvam apenas
para a fabricação de produtos ilícitos. O objetivo de tal
comando legal é impedir que sejam apreendidos ou
destruídos equipamentos ou materiais utilizados não
somente para a fabricação de produtos contrafeitos,
mas também de produtos lícitos e que não se enqua
dram em qualquer proibição legal. .

A perda das máquinas, equipamentos e insu
mos utilizados para fins ilícitos, igualmente represen
ta a necessidade de compelir o infrator a cessar a prá
tica ilícita, em benefício do titular do direito violado, a
exemplo do que ocorre na Lei nº9.61 0/98 (Lei de Dire
itos Autorais), cujo artigo 106, contém dispositivo de
taLnatureza_
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Com relação aos § Iº e 2º do referido artigo, a
proposta consiste em legalizar o que hoje já ocorre
na prática acerca da possibilidade de apreensão de
mercadorias contrafeitas pela polícia judiciária, a re
querimento do titular do direito, em sede de inquérito
policial.

Conveniente frisar que a redação sugerida para
o referido artigo 202 não revoga, seja expressa ou ta
citamente, os dispositivos legais constantes dos arti
gos 524 e seguintes do Código de Processo Penal,
vez que mantém a possibilidade de realização das di
ligências preliminares, dentre as quais vale citar a
medida preparatória de busca e apreensão criminal,
prevista no artigo 527, daquele diploma legal.

A ausência de tal dispositivo constitui verdadei
ro desperdício de todo um aparato existente na polí
cia judiciária, como por exemplo, o Instituto de Crimi
nalística e, ainda, representa inaplicabilidade do prin
cípio da economia processual, já que, a exigência de
honorários periciais (para dois peritos) e a necessida
de de mais de uma diligência para a apreensão das
mercadorias (a primeira para recolher exemplares
dos produtos, e a outra para a efetiva apreensão de
toda a mercadoria contrafeita), tornam o procedimen
to moroso e oneroso para o legítimo titular do direito
violado.

Ainda, apesar das modificações propostas, é
essencial que a homologação do laudo pericial pelo
Juiz ocorra regulármente, a fim de que a após a ciên
cia, pelas partes, de tal homologação, seja aberto
prazo para o oferecimento de queixa-crime, já que
conforme amplamente debatido anteriormente, tais
crimes continuam a ser processados mediante ação
penal privada. I ,

Por último, sugerimos a supressão doiartigo
202-A, incluído pelo Projeto original, que de.ermina
ao Juiz de Direito a expedição de ofício~~s' órgãos,
fazendários e de defesa do consumidor, para tomada
das medidas necessárias, quando c9A1provado o ilíci
to. É que tal medida já constituJ-1)rerrogativa de um
Juiz de Direito, podendo ser exercida de'ofício ou a re
querimento êfãparte- interessada.

Isto posto, votamos pela aprovação do Projeto
de Lei nº 333/99, na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. - Depu
tado' Ricardo Ferraço, Relator.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N2 333, DE 1999

Altera e acrescenta artigos à Lei n2

9.279, de 14 de maio de 1996, que regula

direitos e obrigações relativos à proprie
dade industrial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 189, 190, 194, 195, 196, 198,

199 e 202 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 189 ..

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 4
(quatro) anos, e multa.

, Art. 190. Comete crime contra registro
de marca quem importa, exporta, vende, ad
quire, distribui, transporta, oferece ou expõe
à venda, oculta ou tem em estoque:

1- ..
11- .
Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 4

(quatro) anos, e multa.

Art. 194 ..
Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 4

(quatro) anos, e multa.

Art. 195 ..
Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 4

(quatro) anos, e multa.

.Art. 196.,As penas de detenção previs
tas nos Capítulos I e 11, e de reclusão previs
tas no Capítulo 111, serão aumentadas de um
terço à metade se:

Art. 198. Deverão ser apreendidos, de
ofício ou a requerimento do interessado, pe
las autoridades alfandegárias, no ato de
confer,ência, os produtos assinalados com
marcas falsificadas, alteradas ou imitadas
ou que apresentem falsa indicação de pro
cedência.

Art. 199. Nos crimes previstos neste
Título somente se procede mediante queixa,
salvo quando, em decorrência da infração,
resultar sonegação fiscal ou prática de qua
isquer dos crimes contra a ordem tributária
ou contra as, relações de consumo, e nos
casos previstos no art. 191.

Art: 202. Nos crimes a que se refere
este Título, deverá o Juiz, a requerimento
do titular do direito violado:

I - ordenar a apreensão' de todos os
produtos assinalados com marcas falsifica-
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das, alteradas ou imitadas ou caracteriza
dos por prática de concorrência desleal,
bem como das matrizes; moldes; negativos
e demais materiais e acessórios utilizados
para a prática do ilícito; ,

11 - determinar a destruição de todos
os produtos assinalados com marcas falsifi
cadas, alteradas ou imitadas ou caracteriza
dos por prática de concorrência desleal,
bem como das matrizes, moldes, negativos
e demais materiais e 'acessórios utilizados
para a prática do ilícito

111 - determinar a perda de máquinas,
equipamentos e insumos, utilizados para
fins ilícitos;

§ 19 Além das diligêncies preliminares,
o titular do direito violado poderá requerer a
instauração de inquérito policial para a in
vestigação dos crimes previstos neste Trtu-
lo. '

§ 29 Na hipótese do parágrafo anterior,
tendo sido realizada a busca e apreensão
por parte da Polícia Judiciária e, no caso de
haver o crime deixado vestígio, o laudo peri
cial será elaborado pelo Instituto de Crimi
nalística e, após a sua conclusão, homolo
gado pelo Juiz".

Artigo 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. 
Deputado Ricardo Ferraço, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una
nimemente pela Aprovação do Prpjeto de Lei n9

333/99, com Substitutivo, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci, Presidente - João Sampaio - João Pizzo
latti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex Canzia
ni, Ana Catarina, Antônio Cambraia, Antônio do Valle,
Clementino Coelho, Edison Andrino, Emerson Kapaz,
Gerson Gabrielli, Jairo Carneiro, João Caldas, José
Machado, Júlio Redecker, Jurandil Juarez, Lfdia Qui
nan, Luiz Mainardi, Maria Abadia, Múcio Sá, Ricardo
Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina e Ru
bens Bueno.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Deputa
do Enio Bacci, Presidente.

PROJETO DE LEI N9 333, DE 1999

Altera e acrescenta artigos à Lei n9

9.279, de 14 de maio de 1996, que regula
direitos e obrigações relativos à proprie
dade industrial.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os artigos 189. 190, 194, 195, 196, 198,

199 e 202 da Lei n9 9.279, de 14 de maio de 1996,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 189 .

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 4
(quatro) anos, e multa.

Art. 190. Comete crime contra registro
de marca quem importa, exporta, vende, ad
quire, distribui, transporta, oferece ou expõe
à venda, oculta ou tem em estoque:

1- ..
11- ..
Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 4

(quatro) anos, e multa.

Art. 194 ..
Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 4

(quatro) anos, e multa.

Art. 195 .
Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 4

(quatro) anos, e multa.

Art. 196. As penas de detenção previs
tas nos Capítulos I e 11, e de recelusão pre
vista no Capítulo 111, serão aumentadas de
um terço à metade se:

.. 'O ~ I

Art. 198. Deverão ser apreendidos, d,e
ofício ou a requerimento do interessado, pe
las autoridades alfandegárias, no ato de
conferência, os produtos assinalados com
marcas falsificadas, alteradas ou imitadas
ou que apresentem falsa indicação de pro
cedência.

Art. 199. Nos crimes previstos neste
Trtulo somente se procede mediante queixa,
salvo quando, em decorrência da infração,
resultar sonegação fiscal ou prática de qua
isquer dos crimes contra a ordem tributária
ou contra as relações de consumo, e nos
casos previstos no art. 191.
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Art. 202. Nos crimes a que se refere
este Tftulo, deverá o Juiz, a requerimento
do titular do direito violado:

I - ordenar a apreensão de todos os
produtos assinalados com marcas falsifica
das, alteradas ou imitadas ou caracteriza
das por prática de concorrência desleal,
bem como das matrizes, moldes, negativos
e demais materiais e acessórios utilizados
para a prática do ilícito;

11 - determinar a destruição de todos
os produtos assinalados com marcas falsifi
cadas, alteradas ou imitadas ou caracteriza
dos por prática de concorrência desleal,
bem como das matrizes, moldes, negativos
e demais materiais e acessórios utilizados
para a prática do i1ítico;

111 - determinar a perda de máquinas,
equipamentos e insumos, utilizados para
fins ilícitos;

§ 1º Além das diligências preliminares,
o titular do direito violado poderá requerer a
instauração de inquérito policial para a in
vestigação dos crimes previstos neste Tftu
lo.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior,
tendo sido realizada a busca e apreensão
por parte da Polícia Judiciária e, no caso de
haver o crime deixado vestígio, o laudo peri
cial será elaborado pelo Instituto de Crimi
nalística e, após a sua conclusão, homolo
gado pelo Juiz.n

Artigo 2º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 59e-á6ril de gOOO. - Deputa
do Enio Bacci, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO I;
JUSTiÇA E DE REDAÇÃq

I - Relatório

Trata-se de Projeto de LBf,' de autoria do ilustre
Deputado Antônio Kandir, tendo por escopo alterar e
acr~scéhtar artigos à J-ei- rf-"9-.279/96 - conhecida Lei
de p:atentes - qU/iue'gula direitos e obrigações relati
vas' à,propriedade industrial, em harmonia com o teor
dç. inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal.

, Em defesa da aprovação do Projeto sob comen
to, sustenta o autor que diversos setores industrias
encontram sérias dificuldades em combater a contra
fação de seus produtos, tudo isso em virtude da bran-

dura das penalidades previstas no vigente texto da
Lei de Patentes.

A pretensão do autor, neste passo, é a de tomar
mais severas as penas para os infratores da lei, inibin
do-os ou punindo-os mais rigorosamente, o que re
sultaria em proteção mais eficaz aos setores industri
as.

O Projeto em tela recebeu parecer favorável na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, tendo sido aprovado por unanimidade.

Já na Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, a proposição teve parecer tamb.ém favorável
e aprovado unanimemente, mas com apresentação
de substitutivo pelo relator, Deputado Ricardo Ferra
ço.

Cabe a esta Comissão pronunciar-se sobre a
constitucionalidade, a juridicidade, a técnica Legislati
va e o mérito da matéria em exame.

É o relatório.

" - Voto do Relator

O projeto de lei em epígrafe atende aos requisi
tos constitucionais formais no tocante à competência
legislativa da União, às atribuições do Congresso Na
cional e à legitimidade da iniciativa legislativa, a teor
dos arts. 22, inciso I, 48 e 61, todos da Constituição
Federal.

Noutro turno, inobservam-se conflitos de ordem
material entre o texto do projeto e as disposições
constitucionais e jurídicas vigentes. Ao propor maior
rigor na lei de Patentes, o projeto guarda consonân
cia com o disposto no art. 5º, XXIX, da Carta Política.

A técnica ,legislativa utilizada apresenta-se de
I 'forma adequaçla, descabendo reparo redacional.

Q!Janto áo mérito, é índuvidoso que a adequa
ção dás f5ãnas à prática das contrafações atualmente
ocorrentes pode inibi-Ias e até eliminá-Ias.

O fato é que a legislação, tal qual vigora, vem
sendo ignorada pelos infratores, ocasionando aos au
tores de inventos industrias - que têm privilégio tem
porário para sua utilização - lesão aos seus direitos,
bem como falta uma proteção mais eficiente às cria
ções industriais, à propriedade das marcas, aos no
mes de empresas e a outros signos distintivos.

Por tais razões, voto pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação do Projeto de Lei nº 333, de 1999, nos termos
do substitutivo adotado pela Comissão de Economia,
Indústria e Comércio.

Sala da CCJR, 23 de maio de 1999. - Deputado
Inaldo Leitão, Relator
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111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei nº 333/99 e do Substitutivo da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho, Presidente, Inaldo Lei

tão e lédio Rosa, Vice-Presidentes, André Benassi,
Caio Riela, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo
Alcântara, Nelson Marchezan, Zenaldo Coutinho, Co
riolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Antônio Carlos
Konder Reis, Darci Coelho, Paulo Magalhães, Ricar
do Fiúza, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoí
no, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Sérgio Miran
da, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Gustavo Fruet,
Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Átila Lins, José Ro
naldo, Luís Barbosa, Professor Luizinho, Dr. Benedito
Dias, Wagner Salustiano e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI N!! 1.567-A, DE 1999
(Do Sr. Miro Teixeira)

Dá nova redação ao art. 424 do De
creto-Lei n!! 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela inconstitucio
nalidade, injuridicidade, falta de técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição (re
lator: Dep. Fernando Nogueira).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
(I - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação:

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. nº 424 do Decreto-Lei nº3.689, de 3

de outubro de 1941 - Código de Processo Penal pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 424. Se o interesse da ordem pú
blica_oJeclamar,__ou houveLdúvida_sobre a

imparcialidade do júri ou sobre a segurança
pessoal do réu, o Tribunal de Justiça, a re
querimento de qualquer das partes ou medi
ante representação do juiz, e ouvido sempre
o Procurador-Geral, poderá desaforar o jul
gamento para a comarca ou termo próximo,
onde não subsistam aqueles motivos, após
informação do juiz, se a medida não tiver
sido solicitada, de ofício, por ele próprio.

§ 1º O Tribunal de Justiça poderá ain
da, a requerimento do réu ou do Ministério
Público, determinar o desaforamento, se o
julgamento não se realizar no período de
um ano, contado do recebimento do libelo,
desde que para a demora não haja concorri
do o réu ou a defesa.

§ 2º Na hipótese de haver interesse de
ordem pública com repercussão nacional ou
internacional, ou especial comoção social, o
Superior Tribunal de Justiça, adotando os
mesmos parâmetros estabelecidos no ca
put, poderá desaforar o julgamento para co
marca da Capital da República."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei visa aperfeiçoar a le
gislação processual penal através da ampliação
das hipóteses de desaforamento hoje previstas.
Propõe-se que em casos de repercussão nacional
ou internacional, de grande comoção social, pos
sam os efeitos objetos de apreciação de tribunal de
júri ser desaforados para comarca da capital da Re
pública, mediante decisão do Superior Tribunal de
Justiça.

O recente episódio do julgamento de Eldorado
dos Carajás está a demonstrar a oportunidade e urgên
cia na deliberação e aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1999. - Dep.
Miro Teixeira

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CEDI"

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.
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LIVRO 11
Dos Processos em Espécie

TíTULO I
Do Processo Comum

CAPíTULO 11
Do Processo dos Crimes
da Competência do Júri

SEÇÃO I
Da Pronúncia, da Impronúncia

e da Absolvição Sumária

Art. 424. Se o interesse da ordem pública o re
clamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do
júri ou sobre a segurança pessoal do réu, o Tribunal
de Apelação, a requerimento de qualquer das partes
ou mediante representação do juiz, e ouvido sempre
o procurador-geral, poderá desaforar o julgamento
para comarca ou termo próximo, onde não subsistam
aqueles motivos, após informação do juiz, se a medi
da não tiver sido solicitada, de ofício, por ele próprio.

Parágrafo único. O Tribunal de Apelação poderá
ainda, a requerimento do réu ou do Ministério Público,
determinar o desaforamento, se o julgamento não se
realizar no período de 1 (um) ano, contado do recebi
mento do libelo, desde que para a demora não haja
concorrido o réu ou a defesa.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

I - Relatório

Visa a proposição a introduzir no Código de Pro
cesso Penal, os casos de julgamentos pelo Tribunal
do Júri, a possibilidade de o Superior Tribunal de Jus
tiça "desaforar o julgamento para comarca da Capital
da República:' \

Argumenta-se com o episódio do julgamento de
Eldorado dos Carajás como justificativa para a altera
ção proposta.

Compete-nos o pronunciamento quanto à cons
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e ao
mérito da proposição.

É o relatório.

\I - Voto do Relator

O Projeto de Lei em apreço atende aos pressu
postos de constitucionalidade relativos à competên
cia da União (art. 22 da CF), ao processo legislativo
(art. 59 da CF) e à legitimidade de iniciativa (art. 61 da
CF).

A juridicidade e a técnica legislativa estão a
merecer reparos que serão comentados no mérito. A
proposição não merece prosperar, já que em desar
cordo com a sistemática processual brasileira e com
os princípios constitucionais que regem o processo
penal.

A Constituição Federal estabelece, no art. 5º,
LI 11, o princípio do juiz natural. Ninguém pode ser
processado nem sentenciado senão pela autorida
de competente. No caso do Júri, a do local onde
ocorreu o crime. O desaforamento é uma exceção,
para resguardar interesses maiores, como a ordem
pública, a imparcialidade do juiz e a celeridade do
julgamento.

Além disto, as competências constitucionais
observados. Na Capital da República, o Judiciário é
Federal. Estaríamos transferindo para a União atri
buições que pertencem aos Estados, em violação
do princípio federativo insculpido no art. 18 da
Constituição.

O desaforamento para o Judiciário da Capital da
República seria também prejudicial à defesa, criando
dificuldades em confronto com os princípios da ampla
defesa e do contraditório.

Desse modo entendemos que a modificação
proposta é injurídica e materialmente inconstitucio
nal.

Quanto à técnica legislativa, deixou-se acrésci
mo das letras "NR" após os dispositivos alterados.

Votamos, pois, pela constitucionalidade formal
do Projeto de Lei nº 1.567/99, porém pela inconstituci
onalidade material, injuridicidade e inadequada técni
ca legislativa. No mérito, somos pela sua rejeição pe
los argumentos já expostos.

Sala da Comissão, 3 de fevereiro de 2000. - De
putado Fernando Coruja, Relator.

\11- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade, injuridici
dade, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela re
jeição do Projeto de Lei nº 1.567/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Ronaldo Cezar Coelho, Presidente, Inaldo Lei
tão e lédio Rosa, Vice-Presidentes, André Benassi,
Caio Riela, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo
Alcântara, Nelson Marchezan, Zenaldo Coutinho, Co
riolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Antônio Carlos
Konder Reis, Darci Coelho, Paulo Magalhães, Ricar
do Fiúza, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoi
no, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Sérgio Miran
da, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Gustavo Fruet,
Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Átila Lins, José Ro
naldo, Luís Barbosa, Professor Luizinho, Dr. Benedito
Dias, Wagner Salustiano e Djalma Paes.

Sala da Comissão, 1º de junho de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 478-A,
DE 2000

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

MENSAGEM Nº 1.995/99

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Francisco Cambraia,
para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Itapecerica, Estado de Minas Gerais; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Jaime Martins).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)

• Projeto inicial publicado no DCD de 18-5-2000

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

I - Relatario

1. Através da Mensagem nº 1995, de 1999, o
Presidente da República submete ao Congresso Na
cional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com § 3º do Art. 223 da Lei Maior, a Portaria nº 170, de
25 de outubro de 1999, do Ministro de Estado das Co
municações, que outorga permissão à Fundação
Francisco_Cambraia para executar, pelo prazo de dez

anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Itapecerica,
no Estado de Minas Gerais, a reger-se pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
e obrigações assumidas pela outorgada.

2. Acompanha a mensagem presidencial, expo
sição de motivos do Ministro de Estado das Comuni
cações, que esclarece:

"De acordo com o art. 13, § 1º do Re
gulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação do Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não
dependerá de edital a outorga para execu
ção de serviço de radiodifusão com fins ex
clusivamente educativos.

Cumpre ressaltar que o pedido encon
tra-se devidamente instruído, de acordo
com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas
para a execução do serviço, o que nos le
vou a outorgar a permissão, nos termos da
inclusa Podaria.

Esclareço que, de acordo com o § 3º
do art. 223 da Constituição, o ato de outorga
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional...

3. A COMISSÃO DE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
aprovou, por unanimidade, o parecer favorável do Re
lator, Deputado José de Abreu, assim vazado:

"A outorga do Poder Público para a
execução de serviço de radiodifusão sonora
com fins educativos é regulada pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto nº 2.1 08, de 24 de de
zembro de 1996. De acordo com estes ins
trumentos jurídicos, a outorga da permissão
para execução de serviço de radiodifusão
sonora com fins exclusivamente educativos
independe de edital.

No processo em questão, a Fundação
Francisco Cambraia atendeu aos requisitos
da legislação específica inclusive do Ato
Normativo nº 1, de 1999, desta Comissão, e
apresentou a declaração prevista na Poda
ria Interministerial nº 651, de 15 de abril de
1999.
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o ato de outorga obedece ao princípio
da constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos art. 220 a 223 da Consti
tuição Federal, e atende às formalidades le
gais, motivos pelos quais somos pela homo
logação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que
ora apresentamos."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

1. Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimen
to Interno, compete à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação a análise dos "aspectos consti
tucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legis
lativa de projetos, ... sujeitos à apreciação da Câmara
ou de suas comissões".

2. O art. 21 da Constituição Federal dispõe que
compete à União:

"XII - explorar, diretamente ou median
te autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens:

Sendo da competência exclusiva do Congresso
Nacional (art. 48).

"XII - apreciar os atos de concessão e
revogação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;"

cuja disciplina é desenhada nos arts. 220 a 223,
dizendo mais de perto à hipótese o caput do art. 223
e §§ 1º, 3º e 5º:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2º e 4º a contar
do recebimento da mensagem.

§ 3º O ato de outorga ou renovação,
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

§ 5º O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio "

3. Como se constata, a proposição sub exa
mine está conforme as disposições constituciona
is transcritas, não havendo óbice que- vulnere a
sua juridicidade e legalidade, estando também
atendida a boa técnica legislativa, observados,
outrossim os parâmetros da Lei Complementar nº
95/98.

4. Nestas condições o voto é pela aprovação
do presente Projeto de Decreto Legislativo.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
Jayme Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº478/00, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão e
Lédio Rosa - Vice-Presidentes, André Benassi,
Caio Riela, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior,
Léo Alcântara, Nelson Marchezan, Zenaldo Couti
nho, Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Antô
nio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Paulo Maga
lhães, Ricardo Fiúza, Geraldo Magela, José Dirceu,
José Genoino, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto
Farias, Fernando Coruja, José Roberto Batochio,
Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz,
Gustavo Fruet, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Áti
la Lins, José Ronaldo, Luís Barbosa, Professor Lui
zinho, Dr. Benedito Dias, Wagner Salustiano e Djal
ma Paes.

Sala da Comissões, 1º de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado SANTOS FILHO, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:
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Distribuição n!! 7/2000

EM 1!!-6-2000

Ao Deputado BISPO WANDERVAL
PROJETO DE LEI N!! 1.826/99 - Do Sr. Paulo

José Gouvêa que "modifica o Decreto-Lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967, que "complementa e modifi
ca a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabele
cendo horários específicos para a veiculação de pro
gramas educativos".

Ao Deputado FRANCISTÔNIO PINTO
PROJETO DE LEI Nº 2.805/00 - Do Sr. Linco(n

Portela - que "determina a proibição do uso de apa
relhos celulares em templos religiosos, teatros e ci
nemas".

Ao Deputado HERMES PARCIANELLO
PROJETO DE LEI Nº 2.785/00 - Da srª Esther

Grossi - que "dispõe sobre percentual mínimo de exe
cução de músicas nacionais pelas emissoras de rádio".

Ao Deputado JORGE WILSON
PROJETO DE LEI Nº 2.641/00 - Do Sr. íris Si

mões - que "dispõe sobre a gratuidade das consultas,
por telefone, sobre as tarifas do serviço de telefonia,
móvel ou fixo".

Ao Deputado JOSE CARLOS ALELUIA
PROJETO DE LEI Nº 2.765/00 - Do Sr. Sérgio

Barcellos - que "dispõe sobre a adoção de mecanis
mos de segurança para declaração de Imposto de
Renda por meio da Internet".

Ao Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PROJETO DE LEI Nº 2.601/00 - Do Sr. Evilásio

Farias - que "proíbe a divulgação e cessão de dados
e o envio de material de cunho comercial nos casos
que especifica".

Ao Deputado WALTER PINHEIRO
PROJETO DE LEI Nº 2.750/00 - Do Sr. Alberto

Fraga - que "unifica os códigos telefônicos de acesso
aos serviços de emergência, e dá outras providências".

Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

O Deputado PEDRO WILSON, Presidente des
ta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n!! 14/2000

Em 1º-6-2000

Ao Deputado GASTÃO VIEIRA
PROJETO DE LEI Nº 681-A/99 - Do Sr. Freire

Júnior - que "torna obrigatória a publicação da letra

do Hino Nacional e a estampa da Bandeira Nacional
nos cadernos escolares e dá outras providências".
Apensados: PL nºs 1.533/99 e 1.656/99.

À Deputada MIRIAM REID
PROJETO DE LEI Nº 2.292-A/2000 - Do Sena

do Federal- (PLS nº 427/99) - que "altera a denomi
nação do Aeroporto Internacional de Macapá".

Ao Deputado RAIMUNDO GOMES DE
MATOS

PROJETO DE LEI Nº 3.137-A/97 - Do Sr. Cláu
dio Cajado - que "dispõe sobre o exame preventivo
de acuidade visual nos estabelecimentos públicos de
ensino fundamental".

Apensados: PL nºs 3.394/97, 1.358/99 e
1.937/99.

Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado MANOEL CASTRO, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n!! 1212000

Em 1º-6-00

Ao Deputado GASTÃO VIEIRA
PROJETO DE LEI Nº3.126/00 - Do Poder Exe

cutivo (MSC nº 745/00) - que "autoriza o Poder Exe
cutivo a instituir a Fundação Universidade Federal do
Tocantins".

Ao Deputado JOÃO PAULO
PROJETO DE LEI Nº 2.785/97 - Do Ministério

Público da União - que "cria cargos de Procurador da
República, na carreira do Ministério Público Federal".

Ao Deputado JORGE KHOURY
PROJETO DE LEI Nº 663/99 - Do Sr. Eduardo

Jorge - que "altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de
março de 1990, que "define os percentuais da distri
buição da compensação financeira de que trata a Lei
nº7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras pro
vidências", constituindo fundo especial para financiar
pesquisas e fomentar a produção de energia elétrica
a partir da energia eólica e da energia solar".

Apensados os PL nºs 692/99, 783/99, 2.:356/90,
2.843/00, 2.844/00.

PROJETO DE LEI Nº 2.793/00 - Do Poder Exe
cutivo (MSC nº 442/00) - que "dispõe sobre realiza
ção d9 investimentos em pesquisa e desenvolvimento
e em eficiência energética por parte das empresas
concessionárias, permissionárias e autorizadas do
setor de energia_elétrica e dá outras providências".
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PROJETO DE LEI Nº 2.794/00 - Do Poder Exe
cutivo (MSC nº 445/00) - que "altera as destinação de
receitas próprias decorrentes de contratos firmados
pelo Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem, visando o financiamento de programas e proje
tos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnoló
gico do setor produtivo na área de transportes terres
tres e dá outras providências".

Ao Deputado PEDRO NOVAIS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

442/00 - Do Sr. Antonio Palocci - que "susta a aplica
ção do disposto 'nos arts. 4º e 5º da Instrução Norma
tiva SRF nº 33, de 1999".

Ao Deputado RODRIGO MAIA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/99

- Do Sr. Geddel Vieira Lima - que "cria o Seguro de
Renda para pequenos Agricultores de base familiar
sinistrados por eventos climáticos e dá outras provi
dências".

Ao Deputado SAMPAIO DÓRIA
EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO Nº 779-B/99 - que "aprova
o texto das Modificações aos Convênios Constitutivos
da Corporação Financeira Internacional - CIF e do
Banco Internacional para a Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD".

Sala da Comissão, 1º de junho de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado MANOEL CASTRO, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Redistribuição nº 9/2000

Em 1º-6-00
Ao Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

629/98 - Do Senado Federal (PDS nº 1/98) - que
"aprova a Programação Monetária relativa ao primei
ro trimestre de 1998".

PROJETO DE LEI Nº 2.339-A/96 - Do Sr. Max
Rosenmann - que "dispõe sobre autorização para
parcelamento de débitos junto ao Instituto Nacional
de Seguro Social e dá outras providências".

Apensado ao PL nº 2.653/96.
PROJETO DE LEI Nº 4.648-8/98 - Do Sr. Anto

nio Jorge - que "estabelece o Dia Nacional do Meio
Ambiente".

PROJETO DE LEI Nº 4.859/98 - Do Sr. Nelson
Marchezan - que "modifica o Anexo 111 da Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997, que estabelece os va
lores da Taxa de Fiscalização da Instalação por Esta
ção, alterado pela Lei nº 9.691, de 12 de julho de
1998".

Ao Deputado SILVIO TORRES
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI Nº 1.052-C/83 - que "dispõe sobre forneci
mento de leite pelos empregadores aos emprega
dos".

Sala da Comissão, 1º de junho de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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Roraima

Airton Cascavel .. , PPS
Alceste Almeida PMDB
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Eduardo Seabra PTB
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Fátima Pelaes PSDB
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Sérgio Barcellos PFL
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Anivaldo Vale PSDB
Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT
Jorge Costa PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB
Valdir Ganzer PT
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
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Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão '" Pi
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PFL

Tocantins
Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
João Ribeiro , PFL
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Paulo Mourão PSDB
Rainel Barbosa PMDB
Udson Bandeira PMDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
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Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
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 Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
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Alexandre Santos PSDB
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Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL
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Dino Fernandes PSDB
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Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
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Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
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Luiz Ribeiro PSDB
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Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT·
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Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feij6 PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina': PFL
Simão Sessim PPB
vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT

. São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão ................•. PMDB
Aldo Rebelo '.. PCdoB
Aloizio Mercadante " PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin P~

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT,
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
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Corauci Sobrinho PFL
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Delfim Netto PPB
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Duilio Pisapeschi PTB
Edinho Araújo PPS/'
Eduardo Jorge ~T '
Emerson Kapaz :PPS
Fernando Z~ppo PDT.
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Ia:-a Bernardi.: ~.-: PT
Ja~r Menegpell~~~ PT
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Jorge Tadeu. Mudalen".,"." PMDB
José de Abreu ,' PTN
José Dirceu ~~ :PT
José Genoino PT
José índio'.. ' " ' '.' ,: . PMDB
José Machado ~~.~ ~ PT
José Roberto Batoch,ip~.. , , PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Ppsella PMDB
Luiz Antor.io Fleury PTB
Luiza Erund~na PSB
Ma~uly Netto ' PFL

Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo 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
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi ',' PSDB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra.~ PMDB

'Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha " PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo ~ PSDB
Pedro Chaves PMDB



Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha .............•...... PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad .............•....... PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka ..........•........ PMDB

Paraná
Abelardo Lupion ........•........ PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda ..........•........ PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Prinçesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly .......•....... PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer :PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Renato Silva PSDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno .........•.......... PPS
Santos Filho , PFL
Werner Wanderer ' PFL

Santa Catarina'
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez ;'.' PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja .........•....... PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL

Luci Choinacki ~ ..•..... PT
Pedro Bittencourt .....• ': PFL
Raimundo Colombo : PFL
Renato Vianna ~ PMDB
Serafim Venzon t.: 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.~... r •••••••••••• PMDB
Darcísio Perondi. .. ' ~ ".l~~:'· PMDB
Enio Bacci : PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni :'.. ; PT
Fetter Júnior PPB
G~rmano Rigotto '.......•. PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker '. ' PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim ~....•. PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan .': .. ' PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi ; PMDB
Paulo José Gouvêa ..•...... ~ PL
Paulo Paim ,.: PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli " PMDB
Telmo Kirst ......•....... ·:: PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt ...•.............. PMDB
Waldomiro Fioravante ~ PT
Yeda Crusius .....•........•..... PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
. POÚTICA RURAL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1g Vice-Presidente: Waldemlr Moka (PMDB)
2g Vice-Presidente: Valdecl Oliveira (PT)
3g

Vice-Preslden~: ~onaldo Calado (PFL)
TItulares

1 vaga

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielll
Gilberto Kassab

José Carlos Aleluia
Ney Lopes

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Sérgio Barcellos
1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

1 vaga

José Janene
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce
Yvonllton Gonçalves

1 vaga

PT

PFL

PDT

PPB

Dr. Hélio
Eurlpedes Miranda

PV
Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6916/6978/6979/6981

Jorge Blttar
Marcos de Jesus (PSDB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro lrujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB) .
Walter Pinheiro

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
IrlsSlmões
João Almeida
Julio Semeghlnl
Uno Rossi
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Plauhyllno
Narclo Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldl
SlIasCâmara

OdelmoLeão
Oliveira Alho
Paudémey Avellno (PFL)
Robérlo Araújo (PL)
Wagner Salustiano

A1dir Cabral
Átila Ura

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dórla

Walfrido Mares Gula
Wellnton Fagundes

Bloco (PMDB, PST, PTN)
FranclstOnlo Pinto Antônio José Mota
Gesslvaldo lsalas Henrique Eduardo Alves
Hermes Parclanello José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Alho
Jorge Wilson Zalre Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Alho
Marcelo Barblerl
Mattos Nascimento
Nelson Proença

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo E INFORMATICA

Presidente: Santos Alho (PFL)
1g Vice-Presidente: Salvador 21mbaldl (PSDB)
2g Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3g Vice-Presidente: Irls Simões (PTB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Coraucl Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Mário Assad Júnior
Reglnaldo Germano
Santos Filho
Vlc Pires Franco

Suplentes

Alberto Fraga
Armando Abnio

João Magalhães
Jurandll Juarez

Milton Montl
Pinheiro landim

4 vagas

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
VadãoGomes

João Caldas (PL)
1 vaga

Betlnho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reglnaldo Germano

Wemer Wanderer
Zezé Perrella

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelll

Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Aoravante

Antônio Jorge
CaloRlela

Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghinl

UdlaQulnan
Luiz Ribeiro

Nllton Capixaba
Paulo Kobayashi

Roberto Pessoa (PFL)
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros

PT

Lincoln Portela

Rubens Bueno
PPS

PPB

PDT

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Carlos Dunga .
Confúclo Moura
Gerson Pêres (PPB)
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Ralnel Barbosa
SlIas Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemlr Moka' .

PFL

João Tota (PPB)
Romel Anlzlo (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dllceu Speraflco
Hugo Blehl
Luis Carlos Helnze
Telmo Kirst

Giovannl Queiroz
Pompeu de Mattos

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinackl
Nilson Mourão
Padre Roque

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenlldo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelll
Nelson Meurer (PPB)
Odfllo Balblnottl
Saulo Pedrosa
Valdecl Oliveira (PT)
Xico Graziano

Abelardo Luplon
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Femandes
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Calado
Salomão Cruz (PPB)
ZlIaBezerra



Bloco (PMOB, PST. PTN)

Suplentes

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Femando Coruja

Femando Ferro
João Paulo

, . Marcos Afonso

Aroldo Cedraz
/ Euler Ribeiro

4aime Femandes
Laura Cameiro

Pedro Pedrossian

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias - .

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustlano

Bispo Wanderval
. Djalma Paes (PSB)

José de Abreu
Paulo de Almeida (PPB)

Remi Trinta
SI/as Brasileiro

Udson Bandeira

Alolzio Santos
Duillo Plsaneschl

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xlco Graziano

P1Y

POT

PFL

PPS

PPB

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

AryKara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahím AbJ·Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Bispo Rodrigues
Luciano Blvar

Expedito Júnior
Luciano Plzzatto
Paes Landim
Pedro Blttencourt
Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PSB, PCdoB)

Celso Russomanno
Femando Gabelra (PV)

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatlel Carvalho

Femando Zuppo

Bloco (PSOB, PTB)·
Badu Plcança
JQão Colaça (PMDB)
Luiz Ribeiro
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreíras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
12 Vlce·Presldente: Celso Russomanno (PPB)
22 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinagl/a (PT)
Titulares

Arlindo Chinaglla
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Femando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida Dr. Eviláslo
.Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vlc Pires Franco

Gustavo Fruet
João Henrique

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro lrujo
Pedro NovaIs

Ricardo Izar
Themlstocles Sampaio

2 vagas

PFL

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

PPS

Dr. Eviláslo
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anlvaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelll
Nlclas Ribeiro

Odllio Balbinotti
Sérgio Reis

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Mllhomen
Lulza Erundina

Almeida de Jesus
Bispo WandeNaI

André Benassi
Caio Rlela
Eduardo Paes
Femando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulalê Cobra

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318·2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
12 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
22 Vice-Presidente: lédlo Rosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

Cezar Schlrmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédlo Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serragl/o
Renato Vianna

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
VI/mar Rocha

Paulo Baltazar Inácio Arruda
Bloco (PL. PSL) "

Pastor Valdecl Paiva i1f";t, , Valdemar Costa Neto

PPS
Geraldo Magela
João Paulo
José Dirceu
José Genolno
Marcelo Déda
Waldir Pires

PT

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrlno
Professor Lulzlnho

Teima de Souza

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenllton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6929/6935

Edlnho Araújo

Fax: 318-2146



PresIdente: Marcos Rolim (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Miriam Reld (PDT)
32 Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares "' Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José índio (PMDB)
12 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
22 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
32 Vice-Presidente: \
Titulares Suplentes

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMDB) João Sampaio (PDT)

PPS
Rubens Furlan Ellseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Suplentes

Marcos Cintra

Celso Jacob

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Augusto Nardes
1 vaga

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zalre Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xlco Graziano

Arolde de Oliveira
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos
2 vagas

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

PFL
Almerinda de Carvalho Jaime Martins
Marcondes Gadelha Laura Carneiro
Neuton Lima Moroni Torgan
Nlce Lobão Roland Lavigne
Reginaldo Germano ZlIa Bezerra

PT
Marcos Rolim Femando Ferro
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Padre Roque 1 vaga

PPB
José Unhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

POT
Mlriam Reld EberSilva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio uncoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318·8285 Fax: 318-2170

Alex Canzianl
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

João Caldas

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Eresldente: Enio Baccl (PDT)
12 Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
22 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Enio Bacci

João Plzzolatti
Júlio Redecker

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
JurandiJ Juarez
MúcloSá

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (PDT) Veda Crusius (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Clementlno Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina

1vaga

Paulo Baltazar

João Pizzolatti
Simão Sessim

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior
Mário Assad Júnior

Pedro Femandes
Zila Bezerra

Nilmário-Miranda-
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Danllo de Castro
Femando Gabeira (PV)

Marcos de Jesus
Nilmário Miranda (PT)

Walter Pinheiro (PT)
1 vaga

PFL

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schrnidt
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)
Ademir Lucas

. Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juqulnha

Manoel Salviano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

PT

POT

PPB
Euler Ribeiro (PFL)
1 vaga

Sérgio Novais (PSB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

InáCio Arruda

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Gustavo Fruet
João Mendes
José índio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
FlávioAms
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira " (.

" Bloco (PMOB, PST, PTN)
Alberto Fraga Elclone Barbalho
Flávio Derzi Udson Bandeira
Júlio Delgado 3 vagas
Rita Camata
1 vaga



PPS Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Coriolano Sales
Luiz Dantas

4 vagas

Antonio Palocel
Geraldo Magela

Henrique Fontana
, Milton Temer

Francisco Garcia
Ciro Nogueira

José Lourenço
Moreira Ferreira

Nlce Lobão
, Osvaldo Coelho

Paudemey Avellno
1 vaga

PT

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Carllto Merss
José Pimentel
Nelson Pellegrino
Ricardo Berzoinl

JoséMllltão
Max Rosenmann
Rodrigo Mala
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Cruslus
1 vaga

Deusdeth Panteja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Roberto Brant
1 vaga

Edlnho Bez
Gastão Vieira
Germano Rlgotto
José A1eksandro (PSL)
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais
1 vaga

Suplentes

Agnaldo Muniz

Clovis Volpl
Dlno Femandes

Femando Gonçalves
Lidia Qulnan

Nelson Marchezan
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Milton Monti
Osmar Serragllo

Rita Camata

Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
FlávioAms
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Bloco (PSDB, PTB)

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

João Matos
Maria Elvira
Nela Rodolfo
Osvaldo Blolchl
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Presidente: Pedro Wilson (PT)
1g Vice-Presidente: Gllmar Machado (PT)
2g Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3g Vice-Presidente: Nelo Rodorfo (PMDB)
Titulares '

PDT

PPS

Eber Silva Miriam Reld
Bloco (PSB, PC do B)

Suplentes

Eduardo Campos

Eujáclo Simões

2 vagas

Herculano Anghlnetli
Luis Carlos Helnze

2 vagas

PDT

PPB

Bloco (PSB, PC do B)

Bloco (PL, PSL)

PPS

Dr. Heleno João Almeida
Ellseu Moura (PPB) João Leão
Manoel Salvlano Josué Bengtson
Max Mauro Mário Negromonte
Rommel Felj~ Sebastião Madeira
Wlgberto Tartuce (PPB) Zenaldo Coutinho

Bloco (PMDB;PST, PTN)
Damião Fellciano

. I Gastão Vieira
João Henrique

Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

Dr. Eviláslo

Anlbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

Marcos Cintra

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Miigalhães
Local: Anexo 11 ' /, Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
, FINANCEIRA E CONTRO'-:E

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
19 Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
2g Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)
3g Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Wanderley Martins
1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Fetter Júnior
'Iberê Ferreira
2 vagas

Suplentes

Adolfo Marinho
Anlvaldo Vale

IrisSimÕ8s

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Cambraia
Antonio Kandlr
Custódio Mattos

Walfrldo Mares Gula (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
19 Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2" Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3g Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Agnelo Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Jonival Lucas Junior (PFL) Luciano Blvar

PFL
Celclta Pinheiro Joel de Hollanda
Luis Barbosa Mauro Fecury
Nice Lobão Neuton Lima
Osvaldo Coelho Raimundo Santos
Zezé Perrella Santos Filho

PT
Esther Grossl Femando Marconl
Gilmar Machado Professor Luizlnho
Pedro Wilson Walter Pinheiro

PPB
Eurico Miranda Antonio Joaquim Araújo
Rafael Greca (PFL) Clementino Coelho (PPS)
Renato Silva (PSDB) José Unhares



PT
Joaquim Brito GUmar Machado
Welllngton Dias João Magno
1 vaga Pedro Celso

PPB
Márcio Reinaldo Moreira Dllceu Sperafico
Simão Sesslm 1 vaga

POT
Celso Jacob 1 vaga

Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB) Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)
Valdemar Costa Neto Almeida de Jesus

PPS
Airton Cascavel Regls Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo \I
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T·S6 - Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

Antônio Geraldo
Jairo AzI
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga

PFL
Deusdeth PantoJa

Jaime Martins
José Carlos Coutinho

Medeiros
Ursicino Queiroz

Presidente: Cleuber Camelro (PFL)
111 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
211 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
gll Vice-Presidente: Celso Glgllo (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
A1cione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Gigllo
Eduardo Barbosa
UdlaQulnan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
RenUdo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Suplentes

Amon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel FelJó
Saulo Pedrosa

1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundlna

Dr. Hélio
1 vaga

Arlindo Chlnaglla
Luci Cholnacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoinl

1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
Iberê Ferreira
Oliveira Filho

1 vaga

AntÔnio Geraldo
Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

ndefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Paulo Marinho
Ronaldo Calado

Wilson Braga
1 vaga

PT

POT

PPB

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Confúclo Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

Bloco (PSB,PC do B)
DJalma Paes
Jandira Feghali

Alceu Callares
Serafim Venzon

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
NUton Baiano

Affonso Camargo
A1merinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Urslclno Queiroz

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Darcrsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânlo Pereira
RernlTrlnta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Suplentes

Airton Dipp

Haroldo Uma

a. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Romel Anlzio

Ellseu Resende
Lael Varella

Pedro Blttencourt
Rafael Greca

1 vaga

Renildo Leal
Ricardo Rlque

Rlcarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Adão Pretto
Iara Bernardi

Virgmo Guimarães

EdlnhoBez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatlel Carvalho
2 vagas

PT

PFL

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

POT
I .d~'

Bloco (PSB,PC do B)
Ollmpio Pires

Alexandre Cardoso

José Janene
VadãoGornes
Yvonllton Gonçalves

"

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juqulnha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo FelJó

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

A1ceste Almeida
Antonio Feijão
Betlnho Rosado [PFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Gervéslo Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
111 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
211 Vice-Presidente: Niclas Ribeiro (PSDB)
311 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Lincoln Portela
Bloco (PL, PSL)

Eduardo Campos (PSB)
Bloco (PL, PSL)

Armando Abmo (PMDB) Pedro Eugênio



Suplentes

Alceste Almeida
Anibal Gomes
Carlos Dunga

Franclstônlo Pinto
Hermes Parcianello

3 vagas

Coronel Garcia
----- Dr.-Heleno

Narcio Rodrigues
Pastor Valdeci Paiva (PSL)

Paulo Felj6
SlIas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
3 vagas

Bloco PSOB,PTB

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Titulares

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunrcio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Scl'!midt

A1oizio Santos
Chico daP...rincesa-

--Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschl
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Suplentes

Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Arthur VirgRio
JoséMllltão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

Angela Guadagnin (PT)
Secretário: Elorzlo Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones: 318-7:Q16 à 7021

PPS

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
NUton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovalr Arantes (PSDB)
1ºVice-Presidente: Nllton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Bloco (PMOB, PST, PTN)

De Velasco

Jandira Feghali

Airton Cascavel

Miriam Reld
Olrmpio Pires

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Wellington Dias

João Tota
Nilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

JalroAzI
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga
PT

PFL

POT

PPB

PPS

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PSB,PCdoB)

Eujáclo Simões

Gonzaga Patriota

Edlnho Araújo

Secretário: Ruy Omar Prudência da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Luis Eduardo
1 vaga

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Phllemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)

Carlos Santana
Damião Fellclano (PMDB)
Fernando Marronl
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Aracely De Paula
Ellseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
1 vaga

Presidente: Evandro Mllhomen (PSB)
12 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PedoB)
22 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
32 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)

Cabo Júlio

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédlo Rosa
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchi
1 vaga

Carlos Santana
Femando Marroni

José Pimentel

Amaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
JoãoTota

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Roland lavigne

PT

PFL

PPB

POT
Vivaldo Barbosa Eurrpedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazzlontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

PPS
Pedro Celso (PT) Airton Cascavel

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vice-Presldente:Pedro Femandes (PFL)
22 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)

Laire Rosado
Paulo de Almeida (PPB)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
2 vagas

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

José Múclo Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga
1 vaga

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli



FAX: 318-2125

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
KátlaAbreu

Lavoisier Mala
Luciano Castro

Luciano Plzzatto
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genufno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Ricardo 8Jqy~
SilVio-Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulalê Cobra

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

PPB

PDT

PHS

Ayrton Xerez
PPS

Júlio Redeckek (PPB)

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salvlano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)
Dr. Heleno (PSDB)

Bloco (PMDB,PST,PTN)
Antonio FeIjão
Edson Andrino

Fernando Gabelra (EV)
Gesslvaldo Isalas

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Mlcheletto
Paulo Lima

1_y'ªg.~ _

Milton Temer
Nllmário Miranda
Paulo Delgado
Virgllio Guimarães
Waldomlro Fioravante

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Roberto Argenta

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Airton Dipp
Nelva Moreira

Aldlr Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PedoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

João Herrmann Neto

Cabo Júlio

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elclone Barbalho
Fernando Dlnlz
'Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelll
1 vaga

José Teles
Luiz Carlos Hauly

-Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medloll

Suplentes

Agnaldo Muniz

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Suplentes

Luiz Fernando
Salomão Cruz

Euler Ribeiro
João Ribeiro
KátiaAbreu

Sérgio Barcellos
1 vaga

José Pimentel
Valdir Ganzer

Welllngton Dias

Confúclo Moura
Mário De Oliveira

Ralnel Barbosa
2 vagas

Glovannl Queiroz

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

CelsoGlgllo
João Castelo

José Carlos Elias
Nelson Otoch

PT

PFL

PPB

PPS
José Aleksandro

Bloco (PSB,PCdoB)
José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Evandro Mllhomen

Robierio Araújo

Márcio Bittar
Secretário: James Lewls Gorman Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6998/6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Vlttorlo Medloll (PSDB)
22 Vice·Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
Titulares

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virglllo
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Elcione BarJj>alho
Jorge Costa
Jurandll Juarez
Teté Bezerra
Udson Bandeira

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vlc Pires Franco'
Zila Bezerra

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazzlotin (PCdoB)

PDT
Euripedes Miranda

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Titulares



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER APROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N2 618, DE 1998 QUE
"ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMONIO GENÉTICO)

Proposião: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrlelll (PFL)
12 Vice-Presidente: FrancistOnlo Pinto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdecl Oliveira (PT)
32 Vice·Presidente: Dllceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB • PTB

Bico PMDB • PST· PTN

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N2175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPrTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ~ACIONAL"

Fax: 318·2140

Clementino Coelho

Pastor Valdeci Paiva

PPS

Paulo José Gouvêa

Ayrton Xerêz

Bloco· PL • PSL

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo (1- Sala 165·B
Telefone: 318·7062/318·7061

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandlr (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Paloccl (PT)..
32 Vice-Presidente: Romel Anlzlo (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Ellseu Resende Batlnho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Cameiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Femandes Pauderney Avellno
Roberto Brant Pedro Pedrosslan
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMDB
Alberto Mourão Barbosa Neto
AntOnio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rlgotto José Chaves
José Prlante Waldemlr Moka
Luiz B/ttencourt 2 vaga
Paulo Uma

PSDB
Antonio Kandlr Alberto Goldman
José Militão Anlvaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Mareio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho .. ,-,~, Snvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Antonio Paloccl Avenzoar Arruda
Milton Temer Henrique Fontana
Ricardo Berzolnl João Fassarella
1 vaga Vlrgnlo Guimarães

PPB

Fetter Júnior Ellseu Moura
João Plzzolattl Gerson Pe~es

Romel Anlzlo 2 vagas
Sampaio Dórla (PSDB)

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Marinha Raupp
Rafael Guerra

Renlldo Leal
2 vagas

Carlos Dunga
Elcione Barbalho

Moacir Mlcheletto
4 vagas

Fernando Coruja

1 vaga

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Gerváslo Silva
JairoAzi

Joel Hollanda
José Carlos Coutinho

Medeiros
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

1 vaga

PT

PFL

PPB

PDT

Bloco - PSB • pedoB .

Pompeo de Mattos

Vanessa Grazziotin

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrieili
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xlco Grazlano

FranclstOnlo Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Blttencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
Wilson Santos

Adão Pretto
Fernando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel



Bloco PSB • pedoB
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Cabo Júlio Pastor Valdecl Palva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq.• Anexo li. S1139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA

PDT
José Roberto Batochlo Fernando Coruja

Bloco PSB· PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
João Caldas De Velasco
Secretária: Clly Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESnGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moronl Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1Q Vice-Presidente: Elclone Barbalho (PMOB)
2Q Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Moronl Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

CelsoGlgllo
IrlsSlmões

Renildo Leal

1 vaga

Márcio Matos
Padre Roque

Coronel Garcia
Pedro Canedo

SérgIo Reis

Confúclo Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

SlIas Câmara (PTB)
1 vaga

PT

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

PDT

PTB

PPB
Jonival Lucas Júnior (PFL)

José Janene

PTB

PSDB

PMDB

Proposição: RCP 2199

Magno Malta

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Wanderley Martins

Fernando Ferro
Nelson Pellegrino

Uno Rossi
Moronl Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Eber Silva (POT)
Laura Camelro
Reglnaldo Germano
Robson Tuma

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Elclone Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemlr Moka
1 vagaPFL

Átila Lins A1merlnda de Carvalho
Claudio Cajado Leur Lomanto
Corauci Sobrinho Mauro Fecury
Darci Coelho Moroni Torgan
Jairo Carneiro Raimundo Santos
Ney Lopes Wilson Braga
Paes Landim 1 vaga

PMDB
Alberto Fraga Gustavo Fruet
Armando AbOlo Osmar Serragllo
ládlo Rosa Zalre Rezende
Mendes Ribeiro Filho 3 vagas
Nair Xavier Lobo
Renato Vianna

PSDB
André Benassl Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhyllno
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulalê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
JoSé Dirceu José Pimentel
Marcelo Oáda Nelson Pellegrlno
Waldir Pires

,,1-1
Padre Roque

1 vaga Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahlm Abl-Ackel Edmar Moreira
Simão Sesslm Iberê Ferreira

PTB

Félix Mendonça CelsoGlgllo
WaJfrldo Mares Gula Eduardo Paes

PDT

Eurlpedes Miranda Enio Baccl
1vaga Fernando Zuppo

BJoco PSB • PCdoB

Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angéll~ Maria Landim Flalho de Aguiar
Local: Serviço de Co",lssões Especiais. Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A .
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO Ni 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 96192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo CarneIro (PFL)
1Q Vice-Presidente: ládlo Rosa (PMOB)
2Q Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3Q Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
Relator: Zulalê Cobra (PSOB)
Titulares Suplentes



Presidente: Luclno Castro (PFL)
111 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2lI Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
311 Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSDB)
Relator: Sérgio carvalho (PSDB)
Titulares

PHS
Renlldo Leal (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)
Secretário: Erles Jannes Costa Gorini
Local: Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

ÀCONSTITUIÇÃO NR 203, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 112 DO ART. 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO SONORA

E DE SONS E IMAGENS", E À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203195 Autor: LaprovltaVlelra e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS),
111 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
211 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
311 Vice-Presidente: Wagner Salustfano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

Eurfpedes Miranda
Bloco PSB - PCdoB

Vanessa Grazziotln

6 vagas

IrisSirnões
1 vaga

Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrosslan
Ronaldo Calado

,
Glycon Terra Pinto

José Janene
Robérlo Araújo (PL)

1 vaga

Aracely de Paula
Celclta Pinheiro

Ciro Nogueira
Maluly Neto

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

SlIas Câmara (PTB)

Alberto Goldman
Femando Gabelra (PV)

Marlsa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regls Cavalcante (PPS)
3 vagas

PFL

PMOB
Albérico Filho

POT

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
JalroAzI
Joel de Hollanda
Paes Landim

José Ronaldo
Santos Filho
SlIas Câmara (PTB)
Vlc Pires Franco

PMOB
Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB
Anlvaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Luis Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vlttorio Medloll

PT
Dr. Roslnha
Gllmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

PTB
Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Nelva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB - PCdoB
Clemenllno Coelho (PPS) Jandlra Feghall

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdlvlno Tolenllno Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
111 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB) .. :
211 Vice-Presidente: Professor Luizlnho (PT)
311 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)

Osvaldo Reis

José Mendonça Bezerra
lavoisier Maia

Luciano Plzzatto

Babá
Paulo Rocha

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

Zila Bezerra

José Aleksandro

João Tota
1vaga

PT

PFL

PFL

POT

PPB

Bloco PL - PSL

Bloco PSOB - PTB
Suplentes

Badu Plcanço
Max Rosenmann

Nicias Ribeiro
Nilton Capixaba

Bloco PMOB - PST - PTN

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda

Glovannl Queiroz

Almir Sá
Luiz Femando.

Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Evandro Mllhmen

Robérlo Araújo

AIrton Cascavel (PPS)
Átila Uns
Luciano Castro

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Confúcio Moura



José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB • PCdoB

Pedro Valadares ; DJalma Paes
Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Lella Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NS!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
MUNIC[PIOS"

Prbposlção: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
P.'residente:
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice-Presidente: Dr. Roslnha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenlldo Ribeiro .Mª-ria Abadia.
João Castelo-· - Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnln
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gllmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério Araújo (PL)
Nllton Baiano Yvonllton Gonçalves
1 vaga 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Collares Dr. Hélio

Suplentes

Jovair Arantes
Luiz Carios Hauly

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti
. 1 vaga

Corauci Sobrinho
João Ribeiro

José Carlos CotJtinho
Luciano Pizzatto

Manoel Castro
Paes Landim

Robson Tuma

PFL

PSOB

PMOB
Coriolano Sales
EdlnhoBez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Antonio Cambraia
Antonio Candir

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Paudemey Avelino
Pedro Blttencourt
Roberto Brant
Rubem Medina

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST - PMN - PSO • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTAN,!ES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇAO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danllo de Castro (PSDB)
111 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares

3 vagas

5 vagas

Gllmar Machado
José Genorno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Albérico Filho
JoãoColaço

4 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Santos
VllmarRocha

1 vaga

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

I

Arthur Vlr~mo
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghlnettl
José Linhares

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Lulzlnho

Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo B!9Ichl
Pedro Chaves
Wilson Santos

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga



Danllo de Castro Nilo Coelho
Manoel Salvlano Sampaio Dórla
Narclo Rodrigues ·-Xico Grazlano - - - Ary Kara

-.. - - V&da Cruslus 1 vaga Augusto Farias
PT Gerson Peres

Geraldo Magela João Grandão
João Coser José Pimentel
Ricardo Berzolnl Luiz Mainardi
Welllngton Dias Milton Temer Nelson Marquezelll

PPB 1 vaga
Edmar Moreira Delfim Netto
José Janene Herculano Anghinetti
Luiz Femando Márcio Reinaldo Moreira

PTB Enio Bacci
Eduardo Paes Femando Gonçalves
RodrigoMaia José Carlos Elias

PPB

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

Max Mauro
Nilton Capixaba

PDT

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB· PCdoB

Bloco PL • PST· PMN • PSD - PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Locai: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 13195 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (pSn
Titulares Suplentes

PFL

PDT
Enio Baccl Pornpeo de Mattos

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/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 ALfNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (pn
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Uma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Almerinda de Carvalho Luiz Moreira
Átila Lins Marcondes Gadelha
Courauci Sobrinho Medeiros
Gervásio Silva Nlce Lobão
Leur Lomanto Raimundo Santos
Luis Barbosa Robson Tuma
Neuton Lima 1 vaga

PMDB
Albérico Filho Jorge Wilson
Barbosa Neto Olavo Calheiros
Domiciano Cabral Pinheiro landim
Gustavo Fruet 3 vagas
2 vaga

PSDB
André Benassi Alexandre Santos
Helenlldo Ribeiro Léo Alcântara
João Castelo Zenaldo Coutinho
Nelson Otoch 3 vagas
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT
Marcelo Déda 4 vagas
3 vagas

José Antonio

Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos
1 vaga

Alceste Almeida
Jorge Costa
1 vaga

Antonio Feijão (PST)
B.Sá
Nlclas Ribeiro

Dr. Rosinha
Marcos Afonso

Almir Sá
Oliveira Alho

Renildo Leal

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

DjalmaPaes

João Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos
1 vaga

Jurandll Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Vvonllton Gonçalves

Jos.ué Bengts9n



POT PY
Agnaldo Muniz (PPS) Femando Zuppo· Pedro Eugênio (PPS) Regia Cavalcante (PPS)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Bloco PSB· PCdoB Local: Anexo li, sala 151·B

Telefone: 318·7061

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDêNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Peraes (PSOB)
1Q Vice-Presidente: Almerlnda de Carvalho (PFL)
2Q Vice-Presidente: Iara Benardl (PT)
3Q Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elclone Barbalho (PMOB)
Titulares Suplentes

Vanessa Grazziotln Evandro Mllhomen
Secretário: Mário Oráuslo Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151·B
Teleh>ne:318-7058

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 16195 Autor: Oep. José Pimentel e Outros

Presidente: José Thomaz Nonê (PFL)
1Q Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSOB)
211 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Múclo Sá (PMOB)
Titulares Suplentes

Fátima Pelaes
UdiaQuinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Bloco PSOB • PTB

Eduardo Barbosa
AávloAms

Marlsa Serrano
Veda Cruslus

Augusto Franco '
Chiquinho Feitosa
João Almeida
Sérgio Guerra

Bloco PSOB • PTB

Antonio Cambraia
Carlos Batata

SérgIo Reis
José Carlos Elias

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Bloco PMOB • PST • PTN

Júlio Delgado
Marcelo Barblerl

1 vaga

Bloco PMOB· PST • PTN

Armando Monteiro
MúcioSá
Olavo Calheiros

PFL

Armando AbRlo
Pinheiro Landim

1 vaga

Almerinda dé Carvalho
KátiaAbreu
NlceLobão

PFL

Celclta Pinheiro
Laura Camlro

1 vaga

PT

César Bandeira
José Khoury
José Thomaz Naná

Ciro Nogueira Angela Guadagn/n
Costa Ferreira Iara Bemardl
Wilson Braga

Arlindo Chlnaglla
Or. Roslnha

PPB

Avenzoar Arruda
José Pimentel

PT

PPB

Femando Ferro
Welllngton Dias

A1cione Athayde
Or. Benedito Dias

Mlriam Reld

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

por
Or. Hélio

Pedro Corrêa
1 vaga

por

Cleonâncio Fonseca
1 vaga Jandira Feghall

Bloco PSB • pedoB
Teima de Souza (PT)

Bloco PL· PSL
Olfmplo Pires

Eduardo Campos

Bloco PSB • PCdoB
I ''Cf

Neiva Moreira

Haroldo lima

RobérJo Araújo

Edinho Araújo

Phllemon Rodrigues

PPS

Regls Cavalcante

Almeida de Jesus

Bloco· PL, PSL

Eujáclo Simões

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-70661318-7055



Eber Silva Pompeo de Mattos
Bloco PSB • PCdoB

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA. À

CONSTITUiÇÃO Ne 89, DE 1995, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO IV DO ARTIGO 29 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (TRE FIXARÁ O

NVMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nlclas Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
39 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
AS EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N2 634, DE 1975, QUE.

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
311 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Auza (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB· PCdoB

Aldo Rebelo

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José PimentaJ
Waldir Pires

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paeslandlm

Pedro Blttencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

André Benassi
Feu Rosa

JoséMllitão
Nelson Otoch

2 vagas

6 vagas

Celso Russornanno
2 vagas

Calo R/ela
Fernando Gonçalves

Coriolano Sales (PMDB)

PT

PTB

PPB

PDT

PSDB

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

PMDB
Gustavo Fruet
Osmar Serragllo
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
(naldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rollrn
1 vaga

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José Roberto Batochio

José Antonio

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Renildo Leal
1 vaga

Hermes Parcianello
João Mendes

Rainel Barbosa
3 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Blehl

Romel Anlzio

PFL

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulalê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
~i1marRocha

Zezé Perrela
Zila Bezerra

Ana Catarina
Aníbal Gomes
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira
1 vaga

Celso Giglio
Max Mauro

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL

Regls Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

PPS
Ayrton Xerêz Airton Cascavel

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Cornissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·7061

Almeida de Jesus
PV

Remi Trinta

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

Lincoln Portela João Caldas



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
111 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N9 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1ll Vice-Presidente: Jorge Tadeu Muda/en (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3D Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB· PCdoB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN • PSO· PSL
Uncoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N9 3.561, DE.1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: raulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) I

1ll Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2Q Vice-Presidente: Arlindo Chlnaglia (PT)
3Q Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)

Custódio Mattos Pedro Wilson
Feu Rosa Welllngton Dias

João Almeida
Mareio Fortes Ary Kara

Ricardo Ferraço 1 vaga
Saulo Pedrosa

Bloco PSB· PCdoB

Haroldo Uma Pedro Valadares

Bloco PL • PST • PMN • PSD - PSL
Bispo WanderVal '·1 - Paulo José Gouvêa

Eduardo Jorge
3 vagas 1 vaga

2 vagas

João Tota
1 vaga

Zuiaiê Cobra
2 vagas

Oscar Andrade
Wilson Braga

1 vaga

Femando Zuppo

Glycon Terra Pinto
Marçal Rlho

1 vaga

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSDB

PMDB

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel CarValho

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

1vaga)

Cezar Schirrner
Germano RigoUo

4 vagas

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Ceil8l' Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Femando Gonçalves
Magno Malta

1vaga

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

PFL

AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro I

Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VllmarRoeha

PMDB
Darersio Perondi
Edison Andrlno
Elclone Barbalho
Luiz Bittencourt
RitaCamara
zaire Rezende

PSDB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

PT
João Paulo
José Genorno
Marcelo Déda
Milton Temer

PPB
Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PTB
Duillo Plsaneschi
Eduardo Seabra

PDT
Neiva Moreira

Fernando Gabelra

Secretário: José Maria Aguiar de Castro •
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428



Bloco PSOB, PTB
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lídla Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMOB, PST, PTN

PFL

Titulares

Suplentes

Luiz Blttencourt
Udson Bandeira

5 vagas

Ciro Nogueira
José Carlos Coutinho

José Mendonça Bezerra
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrosslan
Urslclno Queiroz

1 vaga

Bloco PSOB, PTB

,,,Alexandre Santos
- Dr. Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfrldo Mares Gula

2 vagas

PFL

AIrton Roveda
Jovalr Arantes
Juqulnha
UdiaQulnan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelfi
Pedro Canedo
Pedro Henry

Bloco PMOB, PST, PTN

Aroldo Cedraz
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moronl Torgan
Ronaldo Calado
Sérgio Barcellos

Flávio Derzi
Marçal Alho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatlel Carvàlho
Themfstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

2Q Vice-Presidente: João Paulo (PT)
, 3Q Vice-Presil:/ente: Salomão Cruz (PPB)

Relator: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Osvaldo Blolchl
6 vagas

Suplentes

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

AávloAms
Saulo Pedrosa

4 vagas

Celclta Pinheiro
Expedito Júnior

Joel de Hollanda
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Roland Lavigne

1 vaga

Carlito Merss
Geraldo Magela

Paulo Paim
Welfington Dias

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

PPB

PT
Arlindo Chlnaglia
Eduardo Jorge
Luiz Mainardi
Maria do Carmo Lara

Coriolano Sales
Darcfsio Perondi
Euler Morais
João Matos
SUas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

Almerinda de Carvalho
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Medeiros
Moroni Torgan
Nice Lobão
Urslcino Queiroz

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Unhares

Fernando Coruja
POT

Dr. Hélio PT

Presidente: Aávlo Derzi (PMD8)
1Q Vice-Presidente: Udia Quinan (PSDB)

Bloco PSB, PC do B
Djalma Paes 1 vaga

Bloco PL, PSL
Remi Trinta (PST) Marcos de Jesus (PSDB)

PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI

N!! 2.186, DE 1996, DOS SENHORES
DEPUTADOS EDUARDO JORGE, FERNANDO

GABEIRA E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE A
SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO
E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE

CO'NTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Autor. Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

1 vaga

1 vaga

Miriam Reid

Arlindo Chlnaglia
Dr. Roslnha

Valdeci Oliveira
1 vaga

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

POT

PPB

Bloco PL, PSL

Marcos de Jesus (PSDB)
" PPS·,'I,

Rubens Furlan

Bloco PSB, PC'do B

Secretária: Angélica Maria Landim ~ialho Aguiar'
Local: Anexo /I - Sàla 165-8
Telefone: 318·8790 Fax: 318-2140

Pedro Valadares

Emerson Kapaz
P~-{'Ç

Ronaldo Vascçncellos (PFL)

Pastor Valdeci Pafva

Eduardo Jorge
Jair Meneguelfi
João Paulo
Paulo Roch~

Fernando Coruja

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

1vaga

Proposição: PL 2.186/96

PHS
Rubens Bueno

Roberto Argentina

Secretário (a): ClIy Montenegro
Local: Anexo /I, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-70576



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI NR 4.376, DE PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE --REGULA EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 151, DE 1995,
A FAL!NCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E QUE --ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE ART. 37 DO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA-

PELAS LEIS COMERCIAIS, (SEGURANÇA PÚBLICA)
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo Presidente: A1dir Cabral (PSDB)
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)1 g Vice-Presidente: 19 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2g Vice-Presidente: Waldomlro Aoravante (PT) 2g Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)

3g Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB) 3g Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Blolchl (PMDB) Titulares Suplentel
Titulares Suplentes

PFL PFL
Gerson GabrieJII Adauto Pereira

Abelardo Lupion Adauto FerreiraLavoisier Maia Expedito Júnior
Paulo Magalhães Jldefonço Cordeiro A1dir Cabral (PSDB) Francisco Coelho
Paulo Octávlo Luis Barbosa Gerváslo Silva Francisco Rodrigues
Ricardo Fiuza Paulo Marinho José Thomaz NonO IIdefonço CordeIro
Rubem Medina 2 vagas Laura car:Jêiro Reginaldo Germano
Rubens Furlan Lavoisier ala Sérgio Barcellos

PMOB Wilson Briga Vic Pires Franco

João Henrique Gastão Vieira PMOB
João Magalhães' Mendes Ribeiro Alho Alberto Fraga Alberto MourAo
Jorge Alberto Osmênio Pereira Hélio Costa Mendes Ribeiro Alho
Marcelo Barblerl 3 vagas Jorge Pinheiro Synval Guazelll
Osvaldo BJolchi Marcelo Barblerl 3 vagas
Waldir Schmidt Nair Xavier Lobo

PSOB 1 vaga
Ademir Lucas Anlvaldo Vale
Chico da Princesa Nelson Otoch PSDB
Custódio Mattos Vicente Caropreso
Jovalr Arantes Veda Cruslus Coronel Garcia Antonio Feijão (PST)
Max Rosenmann 2 vagas Uno Rossi Amon Bezerra
1 vaga Marcus Vicente Badu Plcanço

PT Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Arlindo Chlnaglla José Machado Paulo FeíJó Zenaldo Coutinho
Jair Meneguelli 3 vagas Zulalê Cobra 1 vaga
Luiz Mainardi PTWaldomlro Aoravante Geraldo Magela C~r1os SantanaPPB José Dirceu Femando Marranl
AryKara Almir Sá Marcos Rolim Welllngton Dias
Ibrahlm Abl-Ackel JóséJanene Nelson Peliegrlno 1 vaga
Márcio Reinaldo Moreira Simão Sessim

PTB PPB
Dullfo Pisaneschi 2 vagas Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro
1 vaga Edmar Moreira 2 vagas

POT Pedro Corrêa
Femando Coruja 1vaga

PTB
Bloco PSB • PCdoB

Clementlno CoelhO (PPS)

Bloco PL ~ PST· PMN • PSO • PSL

Luiz Antonio Aeury
1 vaga

Eurfpedes Miranda
POT

Roberto Jefferson

Wanderley Martl~s

Agnelo Queiroz

Bloco PS8· PCdoB

Bloco PL • PST • PMN • PSO· PSL
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Gonzaga Patriota
De VelascoPaulo José Gouvêa

PPS
Rubens Bueno ,I Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira , ,
Local: Servlço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·7060 Fax: 318·2140



José Roberto Batochlo Fernando Coruja
Bloco PSB • pedoB

Dr. EviJáslo José Antonio

Secretário: FrancIsco Lopes
Local: SeNiço 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 N2 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"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Pçder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1R Vice-PresIdente:
2Q Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Ellseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

PPS

Bloco PL· PST • PMN • PSD • PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio

Josué Bengtson

Roberto Balestra
VadãoGornes

Regis Cavalcante

2 vagas

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

\

João Coser
Luiz Sérgio

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim Francisco
Lufs Barbosa

1 vaga

Barbosa Neto
Cezar SOOirmer

Darcfslo Perondi
Lamartine Posella

MúcloSá
Ricardo Izar

PT

POT

PTB

PFL

PSI)B

PMOB

Celso Gigllo

Márcio Blttar

Ibrahim Abl-Ackel
Luiz Fernando

Carfos Santana
Pedro Celso

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feljó
Romeu Queiroz
Snvlo Torres

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Ellseu Resende
IIderonça Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PPS

Ayrton Xerêz Regls Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Dlnlz
Local: SeNiço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8

. Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2639, DE 1999, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" .E A PROPOSTA DE
EMENDA A CONSTITUiÇÃO N24, DE 1999, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, RESTABELECENDO
A INELEGIBILIDADE PARA OS MESMOS

CARGOS, NO PERfoDO SUBSEQÜENTE, DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DOS

GOVERNADORES DE ESTADO E DO DISTRITO
FEDERAL, DOS PREFEITOS E DE QUEM

HOUVER SUCEDIDO OU SUBSTITUfDO NOS
SEIS MESES ANTERIORES AO PLEITO",
APENSADA AQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1Q Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2Q Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abl-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

Affonso Camargo Átila Uns
Darci Coelho GeNáslo Silva
Deusdeth Pantoja IIdefonço Cordeiro
José Rocha José Mendonça Bezerra
Moreira Ferreira Pedro Pedrosslan
Paulo Octávio 2 vagas
Roberto Brant

PMOB
Gessivaldo lsaias Hermes Parclanello
Jorge Alberto Josérndio

, Júlio Delgado Osvaldo Reis. Mattos Nascimento (PST) 3 vagas
Norb$rto Teixeira
Paulo Uma

PSOB
Augusto Franco Alberto GoIdman
Dr. Heleno Carlos Batata
João Almeida Léo A1cêntra
Jovair Arantes Nelson Otoch
Silvio Torres Sérgio CBNalho
Vicente Arruda 1 vaga

PT
Fernando Ferro 4 vagas
João Paulo
Milton Temer
Wàllfngton Dias

PPB
Gerson Peres Or. Benedito Dias



Olfmpio Pires 1vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Femando Coruja 1 vaga
Bloco PL· PST· PMN • PSO • PSL

João Caldas Almeida de Jesus

Pedro Wilson José Pimentel
Valdeci Oliveira Marcelo Déda

Teima de ~óuza
Wellington Dias

Alcione Athayde
Almir Sá
'Ary Kara

Dumo Pisaneschi

PPB

PTB

POT

!Júlio Redecker
Telmo Kirst

1 vaga

Albérico Cordeiro

Herculano Anghinettl
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PPB

PTB

POT

Professor Lulzinho
1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelll

José Antonio
PPS

Bloco PSB • pedoB
Jandlra Feghali

Pedro Eugênio Edinho Araújo

Secretário: snvlo Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLiCÁVEL AOS TR~S PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Jalme Martins (PFL)
211 Vice-Presidente: Fernando Marrani (PT)
311 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Darci Coelho José Carlos Coutinho

;!almeMartins Nlce Lablo
João Ribeiro Oscar Andrade
José Carlos Aleluia Paulo Braga
José Thomaz Nonô Robson Tuma
Luciano Castro Wilson Braga
Medeiros 1 vaga

PMOB
Cezar Schirmer MarçaJ Rlho
Gastão Vieira Osvaldo Blolchl :
Hélio Costa Osvaldo ReisJ
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Antonio Carlos Pannunzlo Alexandre santos
Helenildo Ribeiro Dr. Heleno
Léo Alcântara Jutahy Júnior
Ralmundo Gomes de Matos Uno RQssI
Saulo Pedrosa Marcus Vicente
Vicente Arruda Nlcias Ribeiro

PT

Femando Marroni Henrique Fontana
Geraldo Magela José Genorno
Marcelo Déda 2 vagas
1 vaga

1vaga

Edinho Araújo (PPS)
PV

Bloco PSB· PedoB

Airton Cascavel (PPS)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Jandira Feghall

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVID~NCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS :
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERR~TÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivó
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
111 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
211 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
311 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
José Carlos Aleluia Cláudio Cajado
Leur Lomanto Expedito Júnior
Lufs Barbosa Francisco Coelho
Medeiros LaelVareila
Mussa Demes Oscar Andrade
Neuton LIma Pedro Femandes
RoJand Lavlgne Wemer Wanderer

PMOB
Armando Monteiro Armando Abmo
Darcfslo Perondl Confúcio Moura
Jorge Alberto Salatlel Carvalho
Nelson Proença 3 vagas
Osmânio Pereira
Osmar Serragllo

PSOB
Alexandre Santos André Benassl
Carlos Mosconi B.Sá
Inaldo Leitão Fátima Pelaes
Luiz Carlos Hauly Mário Negromonte
Nelson Otoch Pedro Henry
Veda Crusius Ronaldo Cezar Coelho

PT
Arlindo Chlnaglia Dr. Roslnha
Geraldo Simões Henrique Fontana



6 vagas

4 vagas

Ciro Nogueira
Oeusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Calado

Antonio Carlos Pannunzlo
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PFL

PSDB

PMDB

PPB
Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro
Ibrahim Abl-Ackel Oliveira Alho

PTB
Luiz Antonio Fleury Femando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

. PDT
Nelva Moreira Wanderley Martins

PPS

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li, Sala 165-B
Telefona: 318·8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO .N' 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § l' DO ART.

54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1R Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2R Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3R Vice·Presidente: Oino Femandes (PSOB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco-PSB - PCdoB
Or. Evlláslo Jandira Feghall

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Dr. Evilásio

Gerson Peres
Romel Anrzlo

Yvonllton Gonçalves

Luiz Antonio Aeury
SilasCâmara

PDT

PTB

PPS

.PPB

Alexandra Cardoso

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PFL)

CelsoGlglio
Walfrido Mares Guia

1 vagar 1 vaga

Secretário: Erles Janner Costa Gorinl
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 VIOL~NCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAfs, QUE PODERÁ,
MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO DE SEUS

TRABALHOS, OFERECER SUGESTÕES,
INDICAÇÕES E ELABORAR PROPOSiÇÕES

DESTINADAS A MINIMIZAR ESTE
GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1R Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2R Vice-Presidente: Wallington Rocha CPT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares Suplentes

Eurrpedes Miranda Fernando Coruja
Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB - PCdoB

PFL
Aldir Cabral Abelardo Lupion
Ciro Nogueira AntOnio Geraldo
José Thomaz Nonõ Coraucl Sobrinho Aroldo Cedraz
Laura Carneiro Gerváslo Silva Francisco Rodrigues
Marcondes Gadelha Reglnaldo Germano Laura Carneiro
Moronl Torgan Werner Wanderer Rubem Medina
Robson Tuma 1 vaga Sérgio Barcellos

PMDB Werner Wanderer
Alberto Mourão Jorge Pinheiro 1 vaga
João Colaço Nair Xavier Lobo
João Magalhães Phllamon Rodrigues (PL) A1ceste Almeida
Jorge Tadeu Mudalen 3 vagas Carlos Dunga
Pinheiro Landim Edison Andrino
1 vaga Jorge Wilson

PSDB Marcelo Barbleri
Coronel Garcia Mário Negromonte 1 vaga
Uno Rossi Paulo Kobayashi
Rafael Guerra Sérgio Barros Coronel Garcia

,Roberto Rocha 3 vagas Dlno Fernandes
Silvio Torres Dr. Heleno
Zulaiê Cobra Helenildo Ribeiro

PT Rommel Feljó
Antonio Palocci José Pimentel Sérgio Reis
Marcos Rolim 3 vagas
Wellington Dias

Adão Pretto1 vaga



Carlos Santana PFL
2 vagas

João Ribeiro Claudio Cajado
Luciano Castro Francisco Garcia

PPB Paes Landim Gilberto Kassab
Almir Sá João Tota Ricardo Fiuza Mussa Demes
Iberê Ferreira 2 vagas Roberto Brant Ronaldo Vasconcellos
Yvonllton Gonçalves 1 vaga Zila Bezerra

PTB PT

1 vaga Nelson Marquezelll Carlito Merss Antonio Paloccl
Femando Marronl Avenzoar Arruda

POT João Coser Iara Bemardl
Professor Lulzinho 1 vaga

Nelva Moreira Serafim Venzon
Bloco PSB • PCdoB PPBPaulo Baltazar 1 vaga

Bloco PL· PST • PMN - PSO • PSL

EuJáclo Simões Cabo Júlio

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Nelson Meurer

João Pizzolattl
Luis Carlos Helnze

1 vaga

PPS

1 vaga Airton Cascavel

Secretário: Francis~ 'da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Com1ssões Especiais, Anexo li, S/ 165-B
Telefone: 318-7066'

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N1I 407-G, DE 1996, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS
Proposição: PEC 407-Gf96 Autor: Luciano Castro

e Outros

Bloco PSOB, PTB

Presidente: André Benassl (PSDB)
1R Vice-Presidente: Ricardo Fiuza (PFL)
2R Vice-Presidente: Professor Lulzlnho (PT)
3R Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Milton Montl (PMDB)
Titulares

Bloco PMOB, PST, PTN

Suplentes

Fax:\318-2140

Rubens Furlan

Fernando Coruja

Sérgio Miranda

Almeida de Jesus

Almerinda de Carvalho

Alberto Goldman rpSDB)

PDT

PPS

PHS

Bloco PL, PSL

EuJáclo Simões

Antonio Carlos Pannunzio

Régis Cavalcante

PFL

Affonso Camargo

José Roberto Batochlo
Bloco PSB, PC do B
José Antonio Almeida

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11- Sala 165 - B
Telefone: 318-7064

COMISSÃO ESPECIAL DESTINAD~A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIWO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N1I 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÁO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Proposição: PEC 472·0/97 Autor: Senado Federal
e Outros

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1R Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2RVice-Presidente: João Paulo (PT)
3R Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)
Titulares

Suplentes

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas

Alorzlo Santos
Dadu Picanço

Danllo de Castro
José Carlos Elias

Luiz Antonio Fieury
Pedro Canedo

Vicente Caropreso
1 vaga

::

André Benassl
CelsoGlglio
Dulllo Pisaneschl
Lúcia Vânia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashl
Sérgio Guerra

João Henrique
Jorge Alberto
Jurandll Juarez
Milton Montl
Osvaldo Blolchl
Ricardo Izar



PSOB

Anivaldo Vale Bonifácio de Andrada
Antonio Carlos Pannunzlo Inaldo Leitão
Nelson Otoch João Almeida
Ricardo Ferraço João Castelo
Silvio Torres Jutahy Junior
Veda Cruslus Luis Carlos Hauly

PT
Babá José Genofno
João Paulo Marcelo Déda
José Machado Professor Lulzinho
José Pimentel Waldir Pires

PPB
Gerson Peres Alclone Athayde
Nelson Meurer Antonio Joaquim Araújo
Romel Anlzio Wagner Salustlano

PTB
Eduardo Seabra Josué Bengtson
Femando Gonçalves Walfrldo Mares Gula

POT
EberSllva Femando Coruja

Bloco PSB • PCdoB

José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Calado
Vlc Pires Franco

Armando Monteiro
Carlos Dunga.
Francistônlo Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serragllo
Ricardo Izar

José Antonio

PMOB

Átila Lins
Costa Ferreira

Gilberto Kassab
Lael Varella

Luis Barbosa
1 vaga

Jorge Wilson
Júlio Delgado

MúcloSá
Waldir Schmldt

2 vagas

Sérgio Miranda

José Thomaz NonO
Laura Cameiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Barbosa Neto
Damião Feliclano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelll
Wilson Santos

Dlno Femandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelll
Paulo Paim
Pedro Celso

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Eduardo Paes
Magno Malta

Alceu Collares

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Costa Ferreira
IIdefonço Cordeiro

Luciano Castro
Neuton Lima

Pedro Femandes
Wilson Braga

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo

2 vagas

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomlro Fioravante

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Calo Riela
SlIas Câmara

Eurfpedes Miranda

Bloco PL • PST • PM~ - PSO - PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio

Fenl,ando Gabe/ra
PV

Marcos RoUm (PT)

Bloco PSB - PCdoB

Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco PL - PST • PMN - PSO • PSL
João Caldas De Velasco

Secretário: Mario Drausio Coutinho I

Local: Serviço de Comissões ESP9CI~ls, Anexo 11, 81 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A REALIZAR
ESTUDOS COM VISTAS A OFERECER

ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DO
SALÁRIO MfNIMO

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 81 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovfNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Proposição: Autor: Miro Teixeira

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
111 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
211 Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
311 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

TItulares
PFL

A/"lerinda de Carvalho

Suplentes

Átila Lins

Pedro Eugênio (PPS)

PV

Airton Cascavel (PPS)



Presidente: Reginaldo Germano (PFL) PT
111 Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMOB) Marcos Rollm Nilmárlo Miranda211 Vice-Presidente: Marcos Rollm (PT)
311 Vice-Presidente: Luis Carlos Helnze (PPB)

PPBRelator: Miro Teixeira (POT)
Titulares Suplentes LuIs carlos Heinze 1 vaga

Bloco PSOB, PTB
Nelson Marchezan Luiz Plauhyllno POT
Vicente Caropreso Marlsa Serrano
Veda Crusius Pedro Henry Miro Teixeira Nelva Moreira

Bloco PMOB, PST, PTN
Bloco PSB, PC do BCoriolano Jorge Pinheiro

Osvaldo Biochl Luiz Blttencourt OeVelasco Cabo Júlio
PFL

Reginaldo Germano Laura Camero Secretário: Mário Oráuslo Coutinho
Robson Tuma Sérgio Barcellos Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B

Telefone: 318-7058 Fax: 318·2140



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura· OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cIo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do n"úmero avulso
Porte avulso

... -820002

....0·02102

R$ 31,00
as 96,0

R$127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
RS 193,20
RS 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverlo ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Paganlento pelo B.neo do Brasil,
Alhda 3602-1, co..... 110500-8, ou recibo de dep6sito vil FAX (01161) 124-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assina.ura pretendida. conforme tabela de c6digos idenlificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnic:as
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
0:Zoo020290200J-X - Venda de Edilais
02000202~ - Orçamento/Cobrança
01000202902005-6=Venda«-AlJII'IS de Papel
02000202902006-4 - AlienlÇlo de Ben.~ ('cillo)
02000202902007-2 - Secretlria Especial de Editoraçlo e PuhliclçGcs

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇAo E PUBLlÇAÇÕES
PRAÇA DOS TRêS PODERES SINa. BRASfLlA - DF - CEP 7016S-900

CGC 00.530.279/0005-49

0bI:: NIo sert recebidD cheque via carta pua efetivar assinaturas dos DCN

Maio.... informaçhs pelos telefDlles (Oxx61) 311-3112 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administraçlo
Ecanamice-FinanceiralConlrole de ASlinaluru, com JoÁ Leite. Ivanir Duarte MourlD ou Solange Viana
Caalcute.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85-7365.Q57-5

RS2.20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4

R$ 5,50

QUEM fOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365.Q29-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTAMENTO MÉD~CO : MANUAL DO
USUÁRIO

ISBN: 85-7365.()54.()

DIstribuIção gratuIta

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365.Q43-5

R$ 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-074-5

R$ 5,00

Locais de ven8à: Mldia Livrari~. Ed. Prlncip~r é Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: CCle1) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publlcacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DE~TADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇ~ E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE P L1CAÇOES

TiTUlOS PUBLICADO -199912000

IDOSOS: LEGISLAçAO (2.ED.),

ISBN: 85-736~·2

RS 3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRIÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2.67

RELATÓRIO DA GÓMISsAo EXTERNA
AQUISiÇÃO Da;..MADEIREIRAS, SERRARIAS

~.• PÓR GRUPOS ASIATlCOS

ISBN: 85-7365-059-1

RS 10.95

"

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTiP:A';

.• J' I, .

ISBN: 85-7365-064-8

R$ 5.94

RETOMAR OS FINANCIÁMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

;4 _.','

ISBN: 85-7365-071~

R$1.10

RELATÓRIO DAS ATMDADES DE 1998 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6
l

RS 1.99

Locais de venda: Midia Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nn271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAçóes

TíTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365-{)81-8

R$1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-{)73-7

R$2,20

LEI DE PROTEÇAo A ViTIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 8fr7365-075-3

R$1,1Ó

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365~

R$ 9,90

RELATÓRIO SíNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-736S.{J76-1

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365-072·9

R$1,10

Locais de venda: Midla Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nI7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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