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MENSAGENS
NQ 265/00 - Do Poder Executivo, subme

tendo à elevada deliberação dos membros do
Congresso Nacional, o texto do projeto de lei
que "Dispõe sobre a gestão de recursos huma
nos das agências reguladoras e dá outras provi-
dências". 09898

NQ 272/00 - Do Poder Executivo, subme
tendo à elevada deliberação dos membros do
Congresso Nacional, o texto do projeto de lei que
"Dispõe sobre as ações ordinárias e preferencia
is não reclamadas correspondente a participação
acionária em sociedades anônimas de capital
aberto". 09898

NQ 274/00 - Do Poder Executivo, solicitan-
do a retirada do PL nº 2.055/99 09898

OFÍCIO
NQ 38/00 - Do Senhor Deputado Odelmo

Leão, Líder do PPB, indicando os deputados do
referido Partido para integrarem a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao PL n!! 3.561/97.................................................. 09898

PROJETO DE LEI
Projeto de Lei NQ 2.549, de 2000 - (Do

Poder Executivo) - Mensagem nQ265/00 - Dis-
põe sobre a gestão de recursos humanos das
agências reguladoras e dá outras providências. 09899

INDICAÇÃO

Indicação nQ739, de 2000 - (Da Comis
são de Agricultura e Política Rural) - Sugere
que a CPI dos Medicamentos investigue a prá
tica abusiva de preços das vacinas contra febre
aftosa. 09927

SESSÃO ORDINÁRIA DE 1!!-3-2000

IV .- Pequeno Expediente

CHICO Dp" PRINCESA (Bloco/PSDB - PR)
- Aprimoramento da Medida Provisória nQ2.004,
de 2000, sobre instituição do Programa de
Recuperação Fiscal-REFIS, destinado à regulari
zação de débitos tributários do empresariado bra-
sileiro. 09929'

ESTHER GROSSI (PT - RS) - Homena
gem às professoras brasileiras por ocasião do
transcurso do Dia Internacional da Mulher 8 de
março. 09930

ENIO BACCI (PDT - RS) - Queda do po
der aquisitivo dos trabalhadores brasileiros. Cres
cimento cio desemprego e do trabalho informal no
País........................................................................ 09931

EURípEDES MIRANDA (PDT - RO) 
Tibieza do Governo Federal demonstrada na con
cessão de auxílio-moradia aos juízes federais.
Repúdio à atuação do Governo Fernando Henri
que Cardoso. Expectativa de aprovação, pelo
Partido da Frente Liberal, da proposta de eleva
ção do salário mínimo para valor equivalente a
100 dólares. 09931'

PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB - GO) 
Duplicação da BR-020, trecho Planaltina/DF-For-
mosa/GO. 09932

LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB - PRo
Pela ordem.) - Sugestão à Presidência para re
gistro no painel eletrônico do nome do orador
ocupante da tribuna. 09932

PRES'IJENTE (Ubiratan Aguiar) - Aco
lhimento da sugestão do Deputado Luiz Carlos
Hauly. 09932'

ARMANDO ABÍLlO (Bloco/PMDB - PB) 
Encaminhamento de indicação ao Ministério da
Defesa para manutenção do 31 Q Batalhão de
Infantaria no Município de Campina Grande,
Estado da Paraíba. Solicitação à Mesa Diretora
do Senado Federal de inclusão na pauta da pro
posta de emenda à Constituição sobre vincula
ção de recursos da União, dos Estados e Municí-
pios à saúde pública. 09932
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JORGE COSTA (Bloco/PMDB - PA) 
Implantação, no Estado do Pará, do Programa
Nacional de Eletrificação Rural - Programa
Luz no Campo. Criação de políticas de financi
amento específicas para o meio rural. Imple
mentação de medidas necessárias para erra
dicação da pobreza e fixação do homem no
campo. Fortalecimento de instituições finance
iras de desenvolvimento regional. Apoio de en
tidades públicas ao incremento do setor produ-
tivo brasileiro. 09933

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE) - Apoio à aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 472, de 1997, sobre
regulamentação do instituto da medida provisó-
ria. 09934

NILSON PINTO (Bloco/PSDB - PA) 
Associação do orador ao sentimento de insatisfa
ção das agências de viagens brasileiras com a
redução, por companhias de aviação, das taxas
de comissionamento pela venda de bilhetes de
passagens aéreas. Aplausos à decisão da Justi
ça em diversos Estados, de concessão de limina
res impeditivas da redução unilateral das referi
das taxas. Elogio ao posicionamento da Trans
brasil, de revogação da medida tomada inicial-
mente. 09935

GERALDO SIMÕES (PT - BA) - Resistên
cia do Governo Federal à concessão de aumento
do salário mínimo para valor equivalente a 100
dólares. 09936

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Dificulda
des enfrentadas por trabalhadores rurais em
busca de financiamento para o custeio da agri
cultura familiar no Estado do Ceará em conse
qüência de restrições impostas pela Resolu
ção nQ 2.671, de 1999, do Banco Central do
Brasil. 09937

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Oportuna
iniciativa do Senador Jorge Bornhausen de
apresentação de proposta sobre criação do
Código de Defesa do Contribuinte. Artigo "Em
Defesa do Contribuinte", de autoria de Orlando
Diniz, Presidente da Federação do Comércio
do Estado do Rio de Janeiro, publicado em O
Globo. 09938

HENRIQUE FONTANA (PT - RS) - Quanti
dade exagerada de espécies farmacêuticas auto
rizadas para comercialização no País. Ampliação
da produção pública de medicamentos para en
frentamento do problema provocado pela carteli-
zação do setor. 09940

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB - ES)
- Apoio do Ministro Sarney Filho, do Meio

Ambiente, à consolidação da Bacia Hidrográfi
ca do Rio Itapemirim, no sul do Estado do Espí-
rito Santo. 09941

DA. BENEDITO DIAS (PPB - AP) ~ Apre
sentação de proposta de emenda constitucional
impeditiva de candidatura a cargo público por Vi
ce-Governador de Estado e do Distrito Federal e
de Vice-Prefeitos Municipais, enquanto ocupan-
tes do cargo titular. 09941

RUBENS BUENO (PPS ~ PR) - Distorção
nos critérios de avaliação da atuação do Con
gresso Nacional pela imprensa e conseqüente
desprestígio do Poder Legislativo junto à opiniãq
pública. Referência, a propósito, a críticas sobre
o trabalho desenvolvido pela Câmara dos Depu
tados no último período de convocação extraordi-
nária do Congresso Nacional. 09942

FÉLIX MENDONÇA (Bloco/PTB - BA) 
Preocupação do orador com concessão de pnvi-
légios ao sistema financeiro, na.elaboração de
projetos por grupo de trabalho sobre financia-
mento da casa própria criado pelo Governo para
reformulação do sistema de crédito habitacional. . 09943

JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB ~ ES) 
Rejeição do projeto da nova Lei Postal, do Poder
Executivo, permitidor da privatização total do ser-
viço postal brasileiro. 09943

ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES) 
Conveniência da escolha do Município de Ca
riacica, Estado do Espírito Santo, para instala-
ção da usina termelétrica da Grande Vitória. .... 09944

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Utilização,
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social BNDES, de recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT para financiamen·
to da compra de empresas brasileiras por grupos
estrangeiros. 09946

IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ) - Cele
bração de convênio entre o Governo do Estado
do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal de
São Pedro da Aldeia para realização de obras de
saneamento e pavimentação de estradas munici
pais. Compromisso da atual administração esta
dual de conclusão do Hospital Regional de Ara
ruama, na Região dos Lagos. Elogio ao Governa
dor Anthony Garotinho pela diSposição de assi
natura de convênios com todos os municípios,
em benefício da população fluminense. ........ ........ 09946

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Excelência da
política agrícola e social do Prefeito José Mari
nho de Souza, do Município de Pingo D'água,
Estado de Minas Gerais. Solidariedade do poder
público municipal às famnias de sem-terras esta-
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belecidas no Acampame:lnto Chico Mendes, na
Fazenda Sacramento , ".............. 09947

GOl\lZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE)
Reexame, pelo Ministério de Minas e Energia, da
portaria sobre participação de empresas dislribu-
idoras no mercado varejista de combustíveis. ....... 09948

DR. HELENO (B!õo::o/P8DB - RJ) - Satisfa
ção com as linhas de c:rr§tiito disponibiliz':\das
pela Caixa Econômica Federal ein benefício das
pequenas e microempresas do Estado do Rio de
Janeiro. CumprilT1€H1lú ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso pela iniciativa de aproximação
da instituição creditícia com as empresas locais.
Expectativa qUãl'1tO à apresentaçê!o da Escola de
Samba Grande Rio, de Duque de Caxias, no
Carnaval carioca... 09948

PAULO FEIJÓ (8ioGo/PSDB ~ RJ) ~ Equa
lização no preço da produção de cana-de-açúcar
para incremento do setor sucroalcooleiro no nor·
te do Estado do Rio de Janeiro 09949

MARÇAL FILHO (8~oco/Pf\JiD8 - MS) 
Alerta sobre risco de contaminação da popula
ção fronteiriça do Estado de Mato Grosso do Sul
em face de surlo de dengue e febre amarela fiO

Paraguai. ,.... 09950

WELLlNGTmJ DIAS (PT ~ PI) ~ Repúdio à.
instituição do salário mfnimo direi"enelado no ter
ritório nacional. Adoção dEi política para redução
da diferença entre os saJários mínimo e máximo
pagos no País " , 09951

JOVAiR ARANTES (Blúco/PSDB ~ GOj 
Precariedade das rodovias federais no Estado de
Goiás. Apresentação de projeto de lei autorizador
da venda de álcool combustível, no País, pelas
unidades produtoras diretamente aos postos rs"
vendedores. 09953

. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo
co/PSDB - CE) - Defesa da aprovação do Proje
to de Lei nº 1.423, de 1999, sobre proibiç§.o do
uso e comercializaçao de prodUtos à base de
amianto em todo o território nacional. ...".............. 09953

REGIS CAVALCANTE (PP8 ~ Al) ~ Artigo
do jornalista Jarlio ele Frei(àS, pubiica.do na Folha
de S.Paulo, sobre a demissão, pela Fundação
Nacional do índio - FUi lA~, do frertanista Or'lan
do Villas Bôas. Projeção internacional dos traba-
lhos realizados peJo seriany:;;ta brasileiro. ............. 09955

VICENTE CAROPRESO (Bloco/PSDEI ~

SC) - Inauguração, no Município de Araquari,
Estado de Santa Catarina, d~ parque twístico
denominado Memorial do Descobrimento, come
morativo dos quinhentos anos do Descobrimento
do Brasil. Elogios à réplica da nau "Espera", do

Capitão Nicolau Coelho, pertencente à esquadra
de Pedro Álvares Cabral. Reunião da Comissão
de Saúde e Meio Ambiente da Assembléia Legis
lativa do Estado de Santa Catarina destinada à
realização de balanço sobre o desempenllo da
CPI dos Medicamentos. 09956

PEDRO WILSON (PT - GO) - Necessida-
de de estabelecimento de política de crédito edu-
cativo. 09958

AYRTON XERÊZ (PPS - RJ) - Protesto
contra pretendido desvirtuamento, pelo Governo
Federal, de recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS para aquisição de
ações pertencentes à Petrobras e demais estata-
is em processo de privatização. 09958

GILBERTO KASSAB (PFL - SP) - Breve
comentário sobre a trajetória profissional do Sr.
Olavo Egydio Setubal. Palavras proferidas pelo
empresário por ocasião da aula inaugural da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.. 09959

RUBE~IS FURLAN (PPS - SP) - Conota
ção política ela abertura, pela Prefeitura do Muni
cípio de Bragança Paulista, Estado de São Paulo,
de processo judicial contra o Vereador Paulo Mi
guel, resultante na suspensão de seus direitos
políticos. 09974

FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES) - Visita do
Presidente cio Paraguai, Luís Angel González
Macchi, à Sl~ção Brasileira da Comissão Parla
mentar Conjunta do Mercosul. Realização de
partida de futebol entre as seleções do Mercosul
e da União Européia.............................................. 09974

EDINHO ARAÚJO (PPS - SP) - Descon
tentamento da população brasileira com os servi
ços prestados pelas instituições bancárias, con
forme pesquisa divulgada pelo Instituto DataFo
lha. Requerimento de informações ao Banco
Central sobm critérios utilizados para fixação das
tarifas bancárias. Projeto de lei de autoria do au
tor sobre instituição da conta-salário, com isen
ção de tarifa's bancárias para saque por cartão e
depósito em poupança. Importância da citricultu
ra para a economia do Estado de São Paulo.
Avanços da ciência brasileira no mapeamento
genético de bactérias causadoras de pragas
agrícolas. 09976

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Demoli
ção de cerca protetora de barragem comunitária
na Fazenda Carro Quebrado, no Município de
Uauá, Estado da Bahia, a mando do ex-Prefeito
Municipal José Borges Ribeiro. 09978

UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE) 
Transcurso cio 15º aniversário do periódico Flori-
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da Revlew, fundado pelo jornalista cearense
Francisco Moura, em Miami, Estados Unidos da
América. 09979

NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO) 
Impostos estaduais e municipais arrecadados
pelo Estado de Rondônia no exercício de 1998.
Dificuldades econômicas de municipalidades bra
sileiras. Disparidades entre transferências de re·
cursos do Fundo de Participação dos Municípios. 09979

Luís EDUARDO (PDT - RJ) - Apoio à re
novação, pelo Governo Federal, do contrato dos
servidores da Fundação Nacional de Saúde no
Estado do Rio de Janeiro. Protesto contra majo
ração nos preços dos combustíveis. Apoio ao fo
mento da produção de álcool combustível no
País. Regozijo com a decisão do Governo do
Estado do Rio de Janeiro de apuração de crimes
poHticos ocorridos nos últimos cinco anos na Bai-
xada Fluminense. 09984

JAIME MARTINS (PFL - MG) - Discurso
em homenagem à imprensa proferido pelo Presi
dente da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB,
Regional de Divinópolis, Estado de Minas Gerais,
Geraldo Eustáquio Rodrigues. 09985

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP) - Satisfação com a exportação, para merca
dos europeus e norte-americanos, de frutas fres
cas produzidas no semi-árido nordestino e no
Estado de São Paulo. .. 09993

LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO)
- Manifestação de pesar pelo falecimento dos
professores goianos Augusto da Paixão Fleury
Curado e Paulo de Lima. Centenário de fundação
do Rotary Club Internacional - 25 de fevereiro.... 09993

SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - RO)
- Imediata devolução aos consumidores, pela
empresa Centrais Elétricas de Rondônia S.A. 
CERON, de valores cobrados a mais em tarifas. .. 09996

ROMEL ANIZIO (PPB - MG) - Prejuízos
causados à economia do Triângulo Mineiro,
Estado de Minas Gerais, pela precariedade do
estado de conservação da malha rodoviária na
região. 09997

CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS) - Homena
gem à memória do ex-Presidente da República
João Goulart, ao ensejo do transcurso de seu
8211 aniversário de nascimento - 111 de março. ...... 09997

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Realiza
ção, em Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
do evento Governar 2000, foro de debates sobre
adoção de políticas eficazes de combate ao de-
semprego. 09998

JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pela ordem.) 
Apresentação de requerimento de informações
ao Sr. Secretário de Estado de Comunicação de
Governo da Presidência da República sobre
verbas de publicidade legal e de promoção ins
titucional e mercadológica, incluindo os patrocí-
nios da Administração Pública Federal. .. 09998

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela oro
dem.) - Apresentação de projeto de lei sobre pa
gamento de indenizações vinculadas ao Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT... 09999

V - Grande Expediente
BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP) 

Defesa de aumento do salário mínimo em índice
suficiente para a cobertura das necessidades bá-
sicas da população brasileira. 09999

SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA) 
Atuação, na Câmara dos Deputados e no Gover
no do Estado da Bahia, de grupo político ligado
ao Presidente do Congresso Nacional, Senador
Antonio Carlos Magalhães. 10002

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _. PE. Como
Líder.) - Improcedência das ofensas verbais diri
gidas pelo Deputado Saulo Pedrosa ao Senador
Antonio Carlos Magalhães e ao Deputado Paulo
Magalhães. 10006

JUTAHY JÚNIOR (Bloco/PSDB - BA. Pela
ordem.) - Enaltecimento do Deputado Saulo Pe-
drosa. 10007

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem.) - Solidariedade ao Senador Antonio
Carlos Magalhães ante discurso desfavorável a
S. Ex' proferido na casa por parlamentar da ban-
cada baiana. 10007

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Como
Líder.) - Adoção, pelo Partido dos Trabalhadores,
das medidas jurídicas cabíveis para impedimento
da posse do Sr. Francisco Gros na Presidência
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social - BNDES, em face de sua partici-
pação acionária no BFC Banco S.A. 10008

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Apelo aos Deputados da bancada do Partido
Progressista Brasileiro para comparecimento ao
plenário. 10010

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Relevância social do salário mínimo. Aumento do
desemprego, da pobreza e da violência no País... 10010

MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.)
Falecimento do jurista sergipano Gilberto Vila
Nova de Carvalho. 10011
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ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ.
Como Líder.) - Importância da fixação, pelo Po
der Legislativo, do valor do salário mínimo. Ilegiti
midade da concessão de auxílio-moradia a ma-
gistrados brasileiros. 10012

PRESIDENTE (Michel Temer) - Fixação,
pela Presidência, de prazo para encerramento
dos trabalhos da Comissão Especial instituída
para exame de propostas de reajuste do salário
mínimo. 10013

FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Pela or
dem.) - Necessidade de encontro das bancadas
do Estado de Goiás e do Distrito Federal com
membros da Comissão de Direitos Humanos da
Casa para estudo de ação política no sentido da
solução dos problemas c;Ia região do Entorno de
Brasília............................ 10013

LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB - PRo
Pela ordem.) - Sust9-ção do processo de
impeachment instalado" contra o Prefeito Antô
nio Casemiro Belinati pela Câmara Municipal de
Londrina em face de liminar concedida pelo
Desembargador Cyro Crema. Julgamento, pelo
citado magistrado, de processos relativos à priva
tização da empresa Sercomtel S.A. Telecomuni
cações e à concessão de linhas de transporte ur·
bano pela Prefeitura de Londrina, Estado do Pa-
raná. 10013

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

ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. 10018

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de preferência para
votação das Emendas Aglutinativas nmi 17 e 6..... 10018

Usou da palavra pela ordem a srª Deputada
ZULAIÊ COBRA. 10018

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nº 6, que acrescenta § 5º
ao art. 98 proposto para a Constituição Federal,
constante do art. 11 do Substitutivo da Comissão
Especial. 10019

JUTAHY JÚNIOR (Pela ordem) - Retirada
da Emenda Aglutinativa nº 6. 10019

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimen-
to da solicitação de retirada da Emenda Aglutina-
tiva nº 6. 10019

IBRAHIM ABI-ACKEL (Pela ordem.) - Pedi
do de retirada de pauta da Emenda Aglutinativa
n2 17, diante do baixo quorum em plenário.......... 10020

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi
mento da solicitação do Deputado Ibrahim
Abi-Ackel .

Apresentação de proposições: VALDECI
OLIVEIRA; LÚCIA VÂNIA; DR. BENEDITO DIAS
E OUTROS; JOSÉ DIRCEU; JOVAIR ARANTES;
PROFESSOR LUIZINHO E MÁRCIO MATOS;
NELO RODOLFO E OUTROS; JOSÉ JANENE;
MILTON TEMER; ALEX CANZIANI; RICARDO
BERZOINI; AIRTON CASCAVEL E OUTROS;
PAULO JOSÉ GOUVÊA; WAGNER SALUSTIANO;
WELLlNGTON DIAS; WELLlNGTON DIAS E
RICARDO BERZOINI; WELLlNGTON DIAS E
OUTROS; MARCOS AFONSO; DA. EVILÁSIO;
NEUTON LIMA; BISPO RODRIGUES; MIRO
TEIXEIRA E GERSON PERES; FERNANDO
CORUJA; EDINHO ARAÚJO; JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO; HENRIQUE FONTANA; RAFAEL
GUERRA; VANESSA GRAZZIOTIN; WILSON
SANTOS E OUTROS ..

NEIVA MOREIRA (Pela ordem) - Manifes
tação de p,esar pelas enchentes que atingem Mo
çambique. Apelo ao Governo Federal em favor de
cooperação e ajuda ao país irmão ..

NEUTON LIMA (Pela ordem) - Encami
nhamento de indicação ao Poder Executivo
para parcelamento de débitos de proprietários
de veículos junto aos órgãos e entidades de
trânsito no País. Urgência na tramitação do
Projeto de Lei nº 2.352, de 2000, concessivo
de gratificação a policiais pela apreensão de
armas de fogo .

FERNANDO CORUJA (Peja ordem) 
Anúncio de apresentação de requerimentos de
informações e de indicação e de projeto de lei re
lativos à utilização de nomes genéricos em medi-
camentos de uso veterinário ..

RICARDO BERZOINI (Pela ordem) 
Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre
correção ela tabela do Imposto de Renda Pessoa
Física .

BEN·HUR FERREIRA (Pela ordem) - Ape
Io ao Govorno Federal em favor de mai'or solidari·
edade ao povo de Moçambique, atingido pelo cio
clone Eline : .

REGIS CAVALCANTE (Pela ordem) - Re
torno à prõsão do ex-Deputado Talvane Albuquer·
que, em Maceió, Estado de Alagoas ..

CAIO RIELA (Pela ordem) - Transcurso do
82!! aniversário de nascimento do ex-Presidente
João Gou~art. .

10020

10020

10022

10022

10024

10024

10024

10025

10025
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BARBOSA NETO (Pela ordem) - Transcur
so do 2011 aniversário do jornal Diário da Manhã,
do Estado de Goiás - 12 de março. .. 10025

JOAQUIM BRITO (Pela ordem) - Apoio ao
lançamento, no Congresso Nacional, da campa-
nha salarial dos servidores públicos federais. 10026

DA. EVILÁSIO (Pela ordem) - Encaminha
mento de indicação ao Ministro da Previdência e
Assistência Social sobre adoção de medidas
para garantia dos direitos trabalhistas aos traba
lhadores admitidos por empresas vendedoras de
produtos de porta em porta.... 10027

LUIZ ANTONIO FLEURY (Pela ordem) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do
ex-Vice-Governador do Estado de São Paulo
Antônio Rodrigues Filho. .. 10027

ANGELA GUADAGNIN (Pela ordem) 
Aplauso à Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil - CNBB pelo lançamento da Campanha da
Fraternidade do ano 2000, sob o lema "Novo Mi-
lênio sem Exclusões·.............. 10027

VII - Comunicações Parlamentares
WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Realiza-

ção, pelos Estados Unidos da América, de espio-
nagem eletrônica no processo de aquisição, pelo
Brasil, de equipamentos do Sistema de Vigilância
da Amazônia - SIVAM........................................... 10027

AIRTON CASCAVEL (PPS - RR) - Preo
cupação com o aumento do endividamento públi-
co brasileiro. 10029

ALCEU COLLARES (PDT - RS) - Defesa do
restabelecimento da destinação constitucional do sa-
lário mfnirno como garantia de atendimento das ne
cessidades básicas do trabalhador brasieiro.............. 10031

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem.) - Apelo da bancada nordestina ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao
Ministro da Integração Nacional, Fernando Be
zerra, ao Ministro Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República, Pedro Parente, e ao Mi
nistro do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Martus Tavares, no sentido da manutenção
das frentes de trabalho, criadas para enfrenta
mento do fenômeno da seca, até a colheita da
safra agrfcola. 10032

MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Como Uder)
Transcurso dos 435 anos da cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro - 111 de março. ..... 10033

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Protesto contra medida adotada pelo Governo
Federal no sentido da permissão de saque do
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
para compra de ações de empresas em processo

de privatização, sem, entretanto, concessão do
direito de posterior venda das ações assim
adquiridas.. 10033

GUSTAVO FRUET (Bloco/PMDB - PA.
Pela ordem.) - Violência urbana brasileira. 10034

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Reclamação contra qualidade do aten
dimento aos usuários pela agência da Viação
Aérea Riograndense S.A - VARIG na Casa.......... 10037

DA. HÉLIO (PDT - SP) - Recomendação
ao Banco Internacional para a Reconstrução e o
Desenvolvimento - Banco Mundial, pelo Con
gresso norte-americano, de não-concessão de
novos empréstimos aos pafses da América Lati
na. Intensificação das relações comerciais entre
o Brasil e a Península Ibérica. Adoção, pelas Se
cretarias de Segurança Pública estaduais, de
medidas de combate à violência durante as fes
tas carnavalescas. Impacto causado pela violên-
cia sobre o orçamento da Seguridade Social. ....... 10037

JAOUES WAGNER (PT - BA) - Exigência de
esclarecimento de assassinatos ocorridos no Muni
cfpio de Camaçari, Estado da Bahia. Majoração
abusiva do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU pela Prefeitura Municipal de Gamaçari.. 10038

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Inoportu-
nidade da privatização da Companhia Hidro Elé-
trica do São Francisco - CHESF. 10039

HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or
dem.) - Envio de indicação ao Ministério da Saú
de para criação de comissão de notáveis, no âm
bito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
destinada ao recadastramento dos medicamen-
tos comercializados no País. 10039

RAFAEL GUERRA (BlocoIPSDB - MG) 
Imediata implantação, pelo Governo Federal, de
pontos acordados pela CPI dos Medicamentos
para redução do preço dos remédios. Apoio ao for
talecimento dos laboratórios nacionais e à redução
do ICMS sobre os medicamentos genéricos. Apre
sentação de requerimento de indicação ao Poder
Executivo sobre redução, no âmbito do Mercosul,
da carga tributária incidente sobre medicamentos
de uso humano. Apresentação de projeto de lei s0

bre distribuição gratuita de medicamentos. Propos
ta de criação de câmara setorial para monitora-
mento dos preços dos medicamentos. 10039

OSVALDO SOBRINHO (Bloco/PSDB 
MT) - Necessidade de ações do Governo Federal
para solução do grave problema das rodovias no
Estado de Mato Grosso. 10040

REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela or-
dem.) - Adoção, pelo Ministro Sarney Filho, do
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Meio Ambiente, de medidas para reversão dos
efeitos de acidente ambiental ocorrido no com
plexo estuarino das Lagoas Mundaú e Mangua-
ba, em Maceió, Estado de Alagoas. 10041

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP) 
Congratulação com Ministros do Supremo Tribunal
Federal pela solução encontrada para suspensão
da greve de magistrados. Repúdio às tentativas de
desmoralização do Poder Judiciário. 10041

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE) 
Quebra do sigilo bancário de proprietários de la
boratórios farmacêuticos, pela Comissão Parla
mentar de Inquérito instituída para investigação
da falsificação e reajustes abusivos nos preços
de medicamentos, com base em declarações do
Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel.
Agilização dos trabalhos da referida CPf. Regula-
rização da transmissão da TV Câmara. 10043

WILSON SANTOS (BIocoIPMDB - MT. Pela
ordem.) - Apresentação de requerimento de realiza·
ção de sessão solene da Casa em comemoração
dos 65 anos do programa A Voz do Brasil. 10044

DA. ROSINHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Atuação da CPI do Narcotráfico no Estado do
Paraná. Indícios do envolvimento da Polícia Civil
do Estado na prática de corrupção... 10045

WELlNTON FAGUNDES (B1oco1PSDB - MT.
Pela ordem.) - Anúncio do lançamento de programa
de construção de casas destinadas à população de
baixa renda pelo Govemo do Estado do Mato Grosso. 10045

PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pela ordem.)
- Congratulações à bancada federal tocantinense pelos
trabalhos realizados em prol da elevação do orçamento
do Estado de Tocantins............................... 10045

AYRTON XER~Z (PPS - RJ. Pela ordem.) 
Transcurso dos 435 anos de fundação da cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 10046

UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSOB - CE.
Pela ordem.) - Esclarecimentos a propósito de

pronunciamento do Deputado Sérgio Novais so
bre adoção de providências para restabelecimen-
to do sinal da TV Câmara. 10046

VIII -. Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Susi Francis Amaral Piva... 10054

b} Dispensa: Francisco de Assis Diniz........ 10054

c) Nomeação (tornar sem efeito): Othelo
Affonso Vieira da Rosa. 10054

d} Nomeação: Constantino de Camargo Fi·
lho, Daniel Fonseca Conde, Eliana Correia da Silva
Souza, Helder Rosa Florêncio, José Roberto Morei·
ra Filho, Uliana Martins Accorsi de Albuquerque, Lu
90a Lopes Bandeira, Luiz Eduardo Vieira da Rosa,
Maria Terezinha de Santana, Nelson Lineu de Assis,
Odir Ramos da Costa, Paulo Roberto de Magalhães
Guedes, Sandra Silva de Sousa, Suelma Cristiane
Silveira Alves, Suseli Cristina Honório. 10054

f} Designação por acesso: Eveline de
Carvalho Alminta, Francisco de Assis Oiniz. 10057

3-PORTARIA
Portaria n!! 68 de 2000 da primeira secreta

ria, referente ao credenciamento de entidade de
classe 10057

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES
Requerimentos de informação, nos 1.770 a

1.775, de 2000, com pareceres de despacho. ...... 10057

COMISSÃO
5 - ATA DA COMISSÃO
a} Comissão Especial destinada a proferir

parecer ao Substitutivo do Senado Federal à
PEC n!! 472-0/97 (Regulamentação de Medidas
Provisórias), 31! Reunião, em 12.3-00. 10061

*Ata com notas taquigráficas
6-MESA
7 - LíDERES E VICE-LíDERES
8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
9 - COMISSÕES

Ata da 16ª Sessão, em 1ºde março de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti,

2 9 Vice-Presidente; Ubiratan Aguiar, 19 Secretário; Jaques Wagner,
3º Secretário; Enio Bacci, Marçal Fiiho, § 2º do arf. 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes

Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Giovanni Queiroz
Gonzaga Patriota
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IIdefonço Cordeiro
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 3

AMAPÁ
PST
PSDB
PPB
PTB
PSB
PMDB
PFL

Partido

RORAIMA
Elton Rohnelt PFL
Presentes de Roraima: 1

PIAuí
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

Atila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaías
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 7

Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 6

MARANHÃO
Alberico Filho PMDB
Cesar Bandeira PFL
José Antonio PSB
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 7

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Anibal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Antonio Jose Mota PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunicio Oliveira PMDB
Inacio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Leo Alcantara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de MatosPSDB
Rommel Feijó PSDB
Sergio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 18

Bloco

Antonio Feijão
Badu Picanco
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomem
Jurandil Juarez
Sergio Barcellos
Presentes do Amapá: 7

PARÁ
PSDB
PT
PPB
PMDB
PTB
PSDB
PT
PFL
PFL
PSDB

Anivaldo Vale
Babá
Gerson Peres
Jose Priante
Josue Bengston
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 10

AMAZONAS
Atila Lins PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 2

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PPS
Euripedes Miranda PDT
Expedito Junior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 5

ACRE
PFL
PT
PFL

Antonio Jorge
Darci Coelho
Igor Avelino
João Ribeiro

TOCANTINS
PTB
PFL
PMDB
PFL

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL
Lavoisier Maia PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 2
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PARAíBA MINAS GERAIS

Adauto Pereira PFL Ademir Lucas PSDB
Armando Abilio PMDB Aécio Neves PSDB
Carlos Dunga PMDB Aracely de Paula PFL
Inaldo Leitão PSDB Cabo Júlio PL
Marcondes Gadelha PFL Carlos Melles PFL
Presentes da Paraíba: 5 Carlos Mosconi PSDB

PERNAMBUCO Custódio Mattos PSDB

Carlos Batata PSDB Danilo de Castro PSDB

Djalma Paes PSB Edmar Moreira PPB

Eduardo Campos PSB Eduardo Barbosa PSDB

Fernando Ferro PT Eliseu Resende PFL

Inocêncio Oliveira PFL Gilmar Machado PT

Joaquim Francisco PFL Hélio Costa PMDB

José Múcio Monteiro PFL Herculano Anghinetti PPB

Marcos de Jesus PSDB Ibrahim Abi-Ackel PPB

Salatiel Carvalho PMDB Jaime Martins PFL

Sérgio Guerra PSDB João Fassarella PT

Presentes de Pernambuco: 12 José Militão PSDB

ALAGOAS
Julio Delgado PMDB

José Thomaz Nonô PFL
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL

Regis Cavalcante PPS Marcos Lima PMDB
Presente de Alagoas: 2 Mário de Oliveira PMDB

Narcio Rodrigues PSDB
SERGIPE IImário Miranda PT

Adelson Ribeiro PSC Odelino Leão PPB
Jorge Alberto PMDB Olimpio Pires PDT
José Teles PSDB Osmânio Pereira PMDB
Marcelo Déda PT Paulo Delgado PT
Presentes de Sergipe: 4< Philemon Rodrigues PL

Rafael Guerra PSDB

BAHIA Roberto Brant PFL

Félix Mendonça PTB Romel Anizio PPB

Geraldo Simões PT Romeu Queiroz PSDB

Haroldo Lima PCdoB Saraiva Felipe PMDB

João Leão PSDB Sérgio Miranda PCdoB

Jorge Khoury PFL Silas Brasileiro PMDB

Jutahy Junior PSDB Vittorio Medioli PSDB

Manoel Castro PFL Presentes de Minas Gerais: 38

Mário Negromonte PSDB EspíRITO SANTO

Paulo Braga PFL Aloízio Santos PSDB
Paulo Magalhães PFL Feu Rosa PSDB

Saulo Pedrosa PSDB João Coser PT
Ursicino Queiroz PFL José Carlos Elias PTB

Walter Pinheiro PT Marcus Vicente PSDB

Presentes da Bahia: 13 Nilton Baiano PPB
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Celso Giglio prs
Clovis Volpí PSDB

Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
Dr. Evilasio PSB
Dr. Helio PDT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo por
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
Jose de Abreu PTN
Jose Genoíno PT
José Indio PMDB
José Machado PT
José Roberto Batocllio PDr
Julio Semeghillí PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury PTS
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri P,viDB
Marcos Cintra PL
Milton Monti Ptv1D8
Nelo Rodolfo r'MDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT

Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zirnbaldi PSDB

Silvio Torres rSD8
Vadão Gomes PP8
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDS
Presentes de São PauJ(l; 48

Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB

Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL
Cornelio Ribeiro PDT
Coronel Garcia PSDB

Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB

Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST
rédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Luiz Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB

Luiz Sérgio PT
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT

Pastor Valdeci Paiva PSL
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Rodrigo Maia PTB
Simao Sessim PPB
Presentes do Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB

Alberto Mourão PMDB
Aloizio Mercadante PT
Antoino Carlos Pannunzio PSOB

Antoni Kandir PSDB
Antonio Palocci PT

Arlino Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB

Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL

Celcita Pinheiro
Osvaldo Sobrinho
Ricarte de Freitas

Tete Bezerra

MATO GJ10SS0

PFL
PSD8
PSD8

PMD8
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Welinton Fagundes PSOB

Wilson Santos PMDB

Presentes do Mato Grosso: 6

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marisa Serrano PSDB

Waldemir Mol<a PMDB

Presentes do Mato Gt'osso do Sul: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB

Geraldo Magela PT

Jorge Pinheiro PMOB

Ricardo Noronha PMDB

Presentes do Distrito Federal: 4

PTB

PFL
PMOB
PTB
PPB

PFL

PSOB

PSOB

PMOB

PPB

PSDB

PMOB

PSDB

PPB

PPS

PFL

PFL

RIO GRANDE DO SUL

POT

POT

PPB

PDT

PT

PPB

Airton Oipp

Alceu Collares

Augusto Nardes

Enio Bacci

Esther Grossi

Fettar Júnior

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL

Carlito Merss PT

Edison Andrino PMDB

Fernando Coruja PDT

Hugo Biehl PPB

João Matos PMOB

João Pizzolatti PPB

José Carlos Vieira PFL

Pedro Bittencourt PFL

Renato Vianna PMOB

Serafim Venzon POT

Vicente Caropreso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 12

Iris Simões

Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene

Luciano Pizzatto

Luiz Carlos Hauly

Max Rosenmann

Moacir Micheletto

Nelson Meurer

Odílio Balbinotti

Osmar Serraglio

Renato Silva

Ricardo Barros

Rubens Bueno

Santos Filho

Werner Wanderer

Presentes do Paraná: 25

GOIÁS

PMDB

PSDS
PSDB
PSOB
PMOB

PMOB

PSOB
PMDB

PT

PPB

PFL

PARANÁ

PFL

PFL

PSOB

PSOB

PSOB

PPB
PT

PMDB

Abelardo Lupion

Affonso Camargo

Airton Roveda

Alex Canziani

Chico da Princesa

Dilceu Sperafico

Dr. Rosinha

Gustavo Fruet

Barbosa [\lato

Juquinha

Lidia Quinan

Lucia Vania

Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira

Pedro Canedo

Pedro Chaves

Pedro Wilson

Roberto Balestra

Vilmar Rocha

Presentes de Goiás: 11
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Germano Rigotto PMDB

Henrique Fontana PT

Júlio Redecker PPB

Luiz Carlos Heinze PPB

Luiz Mainardi PT

Mendes Ribeiro Filho PMDB

Nelson Marchezan PSDB

Osvaldo Biolchi PMDB

Roberto Argenta PHS

Valdeci Oliveira PT

Waldir Schmidt PMDB

Presentes do Rio Grande do Sul: 17

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR.PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A lista
de presença registra o comparecimento de 305 Se-
nhores Deputados. .

Está aberta a Sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nosso trabalhos.

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

11 - LEITURA DA ATA
O SR. ENIO BACCi, servindo como 2º Secretá

rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 2º Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM NR 265

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição
Federal, submeto à elevada deliberação de V.
ExaB. o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre
a gestão de recursos humanos das Agências Re
guladoras e dá outras providências".

Brasília, 25 de fevereiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM Nº 272

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de V. Ex!!!, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda, Interino, o texto do
projeto de lei que "Dispõe sobre as ações ordinári
as e preferenciais não reclamadas corresponden
tes a participação acionária em sociedades anôni
mas de capital aberto".

Brasília, 29 de fevereiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM NR 274

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a V. Ex!!!, de conformidade com a

Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do da Fazenda, a retirada do Projeto de Lei nº
2.055, de 1999, que "Autoriza encontro de contas
de créditos oriundos de operações do extingo Fun
do de Financiamento à Exportação - FINEX com
obrigações do Seguro de Crédito à Exportação",
enviado à Câmara dos Deputados com a Mensa
gem nº 1.683, de 1999.

Brasília, 19 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

OFíCIO

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

OFíCIO Nº 38/00

Brasília, 8 de fevereiro de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Exª pelo Partido

Progressista Brasileiro - PPB, os Deputados José U
nhares, Arnaldo Faria de Sá e Celso Russomano
como Titulares, e o Deputado Antônio Joaquim Araújo
como Suplente, para integrarem a Comissão Especi
al, destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto
de Lei nº 3.561, de 1997, do Senhor Deputado Paulo
Paim, que "Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá ou
tras providências" e ao apensado.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Lí
der do PPB.

Publique-se.
Em 1º-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras e dá outras
providências.

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE

REDAÇÃO (ART. 54»

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. }2 As Agências Reguladoras terão" suas relações de trabalho regidas pela
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n!! 5.452, de 12 de maio de 1943, e
legislação trabalhista correlata, em regime de emprego público.

Art. 22 Ficam criados, para exercício exclusivo na.s Agências Reguladoras, os empregos
públicos de nível superior de Regulador, de Analista de Suporte à Regulação e de Procurador, os
empregos de nível médio de Técnico em Regulação e de Técnic:o de Suporte à Regulação, os Cargos
Comissionados de Direção - CD, de Gerência Executiva - CGE, de Assessoria - CA e de Assistência 
CAS, e os Cargos Comissionados Técnicos - CCT, constantes do P.l1lexo r.

Parágrafo único. É vedado aos empregados, aos requisitados, aos ocupantes de cargos
comissionados e a9S dirigentes das Agências Reguladoras o exercício regular de outra atividade
profissionaL inclusive gestão operacional de empresa, ou direção político-partidária, excetuados os casos
admitidos em lei.

Art. 32 Os Cargos Comissionados de Gerência Executiva, de Assessoria e de Assistência
são de livre nomeação e exoneração da instância de deliberação máxima da Agência.

Art. 42 As Agências serão dirigidas em regime de colegiado, por um Conselho Diretor ou
Diretoria composta por Conselheiros ou Diretores, sendo um deles o seu Presidente ou o Diretor-Geral ou
o Diretor-Presidente.

Art. 52 O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD 1) e os demais
membros do Conselho Diretor ou da Diretoria (CD TI) serão brasileiros, de reputação ilibada, fonnação
universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos Icargos para os quais serão nomeados,
devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nClmeados, após aprovação pelo Senado
Federal, nos termos da alínea "f" do inciso m do art. 52 da Constínlição Federal.

Parágrafo único. O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente será nomeado
pelo Presidente da República dentre os integrantes do Conselho Diretor ou da Diretoria, respectivamente,
e investido na função pelo prazo fixado no ato de nomeação.

Art. 62 O mandato dos Conselheiros e dos Diretores terá. o prazo fixado na lei de criação
de cada Agência, admitida uma recondução.
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Parágrafo único. Em caso de vacância no curso do mandato, este será completado por
sucessor investido na forma prevista no artigo anterior.

Art. 12 A lei de criação de cada Agência disporá sobre a forma da não-coincidência de
mandato.

Art. 82 Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em virtude de
condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.

Parágrafo único. A lei de criação da Agência poderá prever outras condições para a perna
do mandato.

Art. 99 O regulamento de cada Agência disciplinará a substituição dos Conselheiros e
Diretores em seus impedimentos ou afastamentos regulamentares ou ainda no período de vacância que
anteceder a nomeação de novo Conselheiro ou Diretor.

Art. 10. Na Agência em cuja estrutura esteja prevista a Duvidaria, o seu titular ocupará o
cargo comissionado de Gerência Executiva - CGE lI.

Parágrafo único. A lei de criação da Agência definirá as atribuições do Ouvidor,
assegurando-se-Ihe autonomia e independência de atuação e condição plena para desempenho de suas
atividades.

Art. 11. A investidura nos empregos públicos do Quadro de Pessoal Efetivo das Agências
dar-se-á por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. conforme disposto em
regulamento próprio de cada Agência, com aprovação e autorização pela instância de deliberação máxima
da organização.

§ 12 O concurso público poderá ser realizado para provimento efetivo de pessoal em
classes distintas de um mesmo emprego público, conforme disponibilidade orçamentária e de vagas.

§ 21! O concurso público será estabelecido em edital de cada Agência, podendo ser
constituído das seguintes etapas:

I - provas escritas;
II - provas orais; e
m - provas de título.

§ 32 O edital de cada Agência definirá as características de cada etapa qo concurso
público, os requisitos de escolaridade. formação especializada e experiência profissional, critérios
eliminatórios e classificatórios, bem assim eventuais restrições e condicionantes.

§ 412 Regulamento próprio de cada Agência disporá sobre o detalhamento e as
especificidades dos concursos públicos.

§ S2 Poderá ainda fazer parte do concurso, para efeito eliminatório e classificatório, curso
de formação específica.

Art. 12. Os Cargos Comissionados Técnicos são de ocupação privativa de servidores e
empregados do Quadro de Pessoal Efetivo, do Quadro de Pessoal Específico e do Quadro de Pessoal em
Extinção de que trata o art. 18 e de requisitados de outros órgãos e entidades da Administração Pública.



Março de 2000 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 09901
i

Parágrafo único. Ao ocupante de Cargo Comissionado Técnico será pago um valor
acrescido ao salário ou vencimento, conforme tabela constante do Anexo TI.

Art. 13. Os quantitativos dos empregos públicos e dos cargos comissionados de cada
Agência serão estabelecidos em le~ ficando as Agências autorizadas a efetuar a alteração dos
quantitativos e da distribuição dos Cargos Comissionados de Gerência Executiva, de Assessoria, de
Assistência e dos Cargos Comissionados Técnicos, observados os valores de retribuição correspondentes
e desde que não acarrete aumento de despesa.

Art. 14. Regulamento próprio de cada Agência disporá sobre as atribuições específicas, a
estruturação, a classificação e o respectivo salário dos empregos públicos de que trata o art. 22,

respeitados os limites remuneratórios definidos no Anexo m.

Art. 15. As Agências Reguladoras poderão requisitar, com ônus, servidores e empregados
"Oe órgãos e entidades integrantes da Administração Pública,"

§ 1SI Durante os primeiros vinte e quatro meses subseqüentes à sua instalação, as Agências
poderão complementar a remuneração do servidor ou empregado público requisitado, até o limite da
remuneração do cargo efetivo ou emprego permanente ocupado no órgão ou na entidade de origem,
quando a requisição implicar redução dessa remuneração,

§ 22 No caso das Agências já criadas, o prazo referido no parágrafo anterior será contado a
partir da publicação desta Lei.

§ 3S! O quantitativo de servidores ou empregados requisitados, acrescido do pessoai dos
Quadros a que se refere o caput do art. 18, não poderá ultrapassar I) número de empregos fixado para a
respectiva Agência.

§ 4S! As Agências deverão ressarcir ao órgão ou à entidade de origem do servidor ou do
empregado requisitado as despesas com sua remuneração e obrigaçõ(~s patronais,

Art. 16. Os ocupantes de Cargo Comissionado, mesmo quando requisitados de outros
órgãos e entidades da Administração Pública, poderão receber a remuneração do cargo na Agência ou a
de seu cargo efetivo ou emprego permanente no órgão ou na entidade de origem, optando, neste caso, por
receber valor remuneratório adicional correspondente a:

I - parcela referente à diferença entre a remuneração de seu cargo efetivo ou emprego
permanente de origem e o valor remuneratório do cargo exercido na Agência; ou

li - vinte e cinco por cento da remuneração do cargo exercido na Agência, para os Cargos
Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e de Assessoria nos niveis CA Te CA TI, e cinqüenta e
cinco por cento da remuneração dos Cargos Comissionados de Assessoria, no nível CA JTL e dos de
Assistência.

Art. 17. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgará, no prazo de trinta
dias a contar da publicação desta Lei, tabela estabelecendo as equivalências entre os Cargos
Comissionados e Cargos Comissionados Técnicos previstos no Anexo II e os Cargos em Comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, para efeito de aplicação de legislações específicas
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relativas à percepção de vantagens, de caráter remuneratório ou não, por servidores ou empregados
públicos.

Art. 18. Mediante lei, poderão ser criados Quadro de Pessoal Específico, destinado,
exclusivamente, à absorção de servidores públicos federais regidos pela Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, e Quadro de Pessoal em Extinção, destinado exclusivamente à absorção de empregados de
empresas públicas federais liquidadas ou em processo de liquidação, regidos pelo regime celetista, que se
encontrarem exercendo atividades a serem absorvidas pelas Agências.

§ 19 A soma dos cargos ou empregos dos Quadros a que se refere este artigo não poderá
exceder ao número de empregos que forem fixados para o Quadro de Pessoal Efetivo.

§ 2{1 Os Quadros de que trata o caput deste artigo têm caráter temporário, extinguindo-se
as vagas neles alocadas, àmedida que ocorrerem vacâncias.

§ 3g À medida que forem extintos os cargos ou empregos dos Quadros de que trata este
artigo, é facultado à Agência o preenchimento de empregos de pessoal concursado para o Quadro de
Pessoal Efetivo.

§ 42 Se o quantitativo de cargos ou empregos dos Quadros de que trata este artigo for
inferior ao Quadro de Pessoal Efetivo, é facultado à Agência a realização de concurso para preenchimento
dos empregos excedentes.

§ 52 O ingresso no Quadro de Pessoal Específico será efetuado por redistribuição.

§ 62 A absorção de pessoal celetista no Quadro de Pessoal em Extinção não caracteriza
rescisão contratual.

Art. 19. A realização de serviços extraordinários por empregados das Agências
Reguladoras subordina-se, exclusivamente, aos limites estabelecidos na legislação trabalhista aplicável ao
regime celetista.

Parágrafo único. A realização dos serviços de que trata o caput depende da
disponibilidade de recursos orçamentários.

Art. 20. As Agências Reguladoras implementarão, no prazo máximo de dois anos,
contados de sua instituição:

I - instrumento específico de avaliação de desempenho, estabelecendo critérios
padronizados para mensuração do desempenho de seus empregados;

TI - programa permanente de capacitação, treinamento e desenvolvimento; e

m - regulamento próprio, dispondo sobre a estruturação, classificação, distribuição de
vagas e requisitos dos empregos públicos, bem assim sobre os critérios de progressão de seus
empregados.

§ 12 A progressão dos empregados nos respectivos empregos públicos terá por base os
resultados obtidos nos processos de avaliação de desempenho, capacitação e qualificação funcionais,
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visando ao reconhecimento do mérito funcional e à otimização do potencial individual, conforme disposto
em regulamento próprio de cada Agência.

§ 29. É vedada a progressão do ocupante de emprego público das Agências, antes de
completado um ano de efetivo exercício no emprego.

§ 32 Para as Agências já criadas, o prazo de que trata o caput deste artigo será contado a
partir da publicação desta Lei.

Art. 21. Ficam as Agências autorizadas a custear as de.'JPesas com remoção e estada para
os profissionais que, em virtude de nomeação para Cargos Comissionados de Direção, de Gerência
Executiva e de Assessoria dos níveis CD I e lI, CGE I e TI, CA I e lI, e para os Cargos Comissionados
Técnicos, nos níveis CCT V e IV, vierem a ter exercício em cidade diferente da de seu domicílio,
conforme disposto em regulamento de cada Agência, observados os limites de valores estabelecidos para

11 Administração Pública Federal direta.

Art. 22. Os regulamentos próprios das Agências referidos nesta Lei serão aprovados por
decisão da instância de deliberação superior de cada Autarquia, ('..om ampla divulgação interna e
publicação no Diário Oficial da União.

Art. 23. Cabe às Agências, no âmbito de suas competências:

I - administrar os empregos públicos e os Cargos Comissionados de que trata esta Lei; e

n-editar e dar publicidade aos regulamentos e instruções necessários à aplicação desta
Lei.

Art. 24. Os Quadros de Pessoal Efetivo e os quantitativos de Cargos Comissionados da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL,
da Agência Nacional do Petróleo - ANP, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS e da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS são os constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 25. As Agências Reguladoras já instaladas poderão, em caráter excepcional, prorrogar
os contratos de trabalho temporários em vigor, por prazo máximo de vinte e quatro meses além daqueles
previstos na legislação vigente, a partir do vencimento de cada contrato de trabalho.

Art. 26. As Agências que vierem a absorver, no Quadro de Pessoal em Extinção de que
trata o art. 18 desta Lei, empregados que sejam participantes de entidades fechadas de previdência privada
poderão atuar como suas patrocinadoras na condição de sucessoras de entidades às quais esses
empregados estavam vinculados, observada a exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora
e a contribuição do participante, de acordo com os arts. 52 e (iJ. da Emenda Constitucional n2 20, de 15 de
dezembro de 1998.

Parágrafo único. O conjunto de empregados de que trata o caput constituirá massa
fechada.

Art. 27. Fica criado o Quadro de Pessoal Específico, integrado pelos servidores regidos
pela Lei ~ 8.112, de 1990, que tenham sido redistribuídos para a ANVS por força de lei.
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§ I.\} O ingresso no Qu,ªdnJ dI; que traw OI c~p~t é restrito aos servidores que. em 31 de
dezembro de 1998, estaVl'lJn em e1i.etl:Fdo 1118, ei~tiIilt12 See!:'t92aria de Vignânci~ Sanitária e nos postos
portUários, aeroportuãrio8 t; df:; IT0Ji1t©31'Ei. OdUDlhJ1> dos qll~l!!dr05 d~ peSSD/1,! dOi Ministério da Saúde ou da
Fundação Nacional de S~ºd@.

§ 2º É vedada a r~d]strib!1lição de servidO!fGSl pam a ANVS, podendo os servidores do
Quadro de Pessoal Específico aer redistribuidol; pa.ra Ol.!~ros órgãos e entidMe1'! da Adrninistrl!ção Públi~a

Federal ou c@C!idos If!OS terillO:3 d~ ~Ggi31~11b1(j d0 S!stGZíí~a UE!!CO de; Seüd~o

§ 32 Excepcionahn~nre, p~ra. ~feho ºª- R!\'Hr;ação do disposto no § l~ do M1:o 18 d§sm Lei,
no caso da ANVS, semo cOlJ]l1icierad(J$ ~pêna~ {ilS c~rgos @f~t!~JOl8 de nível superior imegr1rnites do QlJ~A!'o

de Pessoal Espec!fico d~ q(!B trfl~ o e:."'lIj1l~~t d(~bte 2!t!~o,

Art. 28. Fica cri~d(l. no ãmbito e~mlusivo da ANATEL. dentro do limite de cargos fixados
no Anexo I, o Quad.ro El,1p~ciaJ @oo Exeiiiiçio, no RoegimgJ da COJn8olidaçRo d~.1l JL"ds do Trn.b~lh(l, com a
finalidade de absorver empmgado8 da Tf'.:k:cDmlJlíÚ~~çOes BrasHeif<;-s S,Ao ~ 1'ELEBFAS, qu~ se
encontrarem cedidos àqu~la ,AgênGi3 H:'! data d~ pl.'!bHc~ção de5t~ L~i.

§ }Q OS empregados dlil TELEBRÁS ce:di(l(j§ ao MirJistério d~ Com!'!!ilk:~ções. na Mtl! da
publicação desta Lei, poderão integrtlr o Quadro Especial ~m Extinção.

§ 2Q As tabelas salm-iais 1! lJ~re;m ~plic~das aos emprezados do Ql!~J!ro Especial em
Extinção de que ~ta o ~ap~~t Sã;D as 08mb©1~Gidas 1108 AneJW3 rv e V,

§ 3$2 Os v,do!'e~ remumem2órioSi per(:ebidoll pe!o§ empregados que imegrarem o Quadro
Especial em Extinção, de que tra~a " Il;$Pilllíi não sorrerão alteração, devendo ser mantido o
desenvolvimento na carreira confonne pr.evisão no Plano de Cargos e Salários em que estiver enquadrado,

§ 42 A dif~rença da remuneração a maior será considerada vantagem pessoal
nominalmente identificada.

§ 5g A absorção de empregados estabeleGida no capl!t será feita medililJ1te sucessão
trabalhista, não caracterizando rescisilo ~ommtuaL

§ 6!! A absorçio do
manifestação formal de aC~Rt!lção

publicação desta Lei.

p©ssoffil no QU1!,dro Especia.l ~m E~ti!.1çãD dar~s~~â mediante
pª:rte do empregp.lIJo, no PiO"tzO nubdmo de q!!l'!!'tmm © cinco dias da

Art. 29. As Agências Regulador~, no eJ\\~r-cído d~ :m21. ,H!tonomia, poderão dest;:nvolver
sistemas próprios de administr01ção de recm.'5DS hlJm~'nD5, inclusive cadastro e pag:lun~fitO, sendo
obrigatória a alimentação do§ s~8mma8 de !nformaçõt;;s ma.midos pelo Órgao Cemtré!l do Sistema de
Pessoal Civil ~ SIPEC.

Art. 30. No pr~zo de a~ê noventa dias, comados da p\.\bHc~çãodesta Lei, ficam extintos os
Cargos de Natureza Especial e os Cargo§ do Grupo~DireçãCl e Assessoramento Superiores ~ DAS ora
alocados à ANEEL, ANA!EL. ANP i ANVS e AI.~S, e os Cargos Comi:sgionados de Telecomunicações,
Petróleo, Energia Elétrica e SaMe S!!p!e;me:mar t; as F1.m.çõ~s Comigsionada8 de Vigilância Sanitária,
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Parágrafo único. Os Cargos Comissionados e os Cargos Comissionados Técnicos de que
trata esta Lei só poderão ser preenchidos após a extinção de que trll.ita o ~aput.

Art. 31. Os Procuradores Autárquicos regidos pela Lei nQ 8.112, de 1990, poderão ser
redistribuídos para as Agências, sem integrar o Quadro de Pessoal Específico, desde que respeitado o
número de empregos públicos de Procurador correspondentes fixado no Anexo I.

Art. 32. Observado o disposto no art. 18, fieM1 as Agências referidas no art. 24
autorizadas a iniciar processo de concurso público para provimento de empregos de seu Quadro de
Pessoal Efetivo.

Art. 33. O caput do art. 24 da Lei n2 9.472, de 16 dejulho de 1997, passa a vigorar com a·
seguinte redação:

"Art. 24. O mandato dos membros do Consêlho Diretor será de cinco anos." (NR)

Art. 34. A aquisição de bens e a contratação de serviços pelas Agências Reguladoras
poderá se dar nas modalidades de consulta e pregão, observado o disposto nos arts. 55 a 58 da Lei nS!
9.472, de 1997, e nos termos de regulamento próprio.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às contratações referentes a 'obras e
serviços de engenharia, cujos procedimentos deverão observar as normas gerais de licitação e contratação
para a Administração Pública.

Art. 35. As Agências comunicarão aos Ministérios aos quais se vinculam e ao Ministério
da Fazenda, quinze dias antes de disponibilizar ao público e às partes interessadas, as decisões que, direta
ou indiretamente, venham a impactar as tarifas sob seu controle.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 37. Ficam revogados o art. 8º da Lei n2 9.427, d(~ 26 de dezembro de 1996, os arts. 12,
13, 14,26,28 e 31 eos Anexos I eU da Lei n2 9.472, de 16 dejulho de 1997; o art. 13 da Lei ri- 9.478, de
6 de agosto de 1997; os arts. 35 e 36, o inciso JI e os parágrafos do art. 37; o art. 60 da Lei n2 9.649, de 27
de maio de 1998; os arts. 18,34 e 37 da Lei rrº 9.782, de 26 de janeiro de 1999; e os arts. 12 e 27 e o
Anexo I da Lei tYl 9.961, de 28 de janeiro de 2000. .

Brasília,
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ANEXO 1

QUADROS DE PESSOAL EFETIVO E DE CARGOS COMISSIONADOS DAS AGÊNCIAS

PESSOAL EFETIVO
EMPREGO QUANTITATIVO

ANAlEL ANEEL ANP ANVS ANS
Regulador 598 230 436 510 340
Analista de Suporte à Regulação 207 7S 114 174 95
Procurador 70 20 30 40 20
Técnico em Rewlacão 385 O O O O
Técnico de Suoorte à R - 236 O 77 O 60
TOTAL 1496 325 657 724 515

CARGOS CO:MISSIQNADOS

DEDIRECAD

CARGO QUANTITATIVO
ANATEL ANEEL I ANP ANVS ANS

CDI 1 1 I 1 1 1
ICDII I 4 4 I 4 4 4

DE GERENCIA EXECunvA

CARGO QUANTITATIVO
ANATEL ANEEL I ANP ANVS ANS

CGEI 6 6 6 5 2
CGElI 23 23 30 21 15
CGEm 52 O O 48 33

DE ASSESSORIA

CARGO I QUANTITATIVO
! I ANATEL ANEEL ANP ANVS ANSI

!CAI 7 10 26 O 7
ICAI! 12 31 39 . 5 5
ICAIII 42 21 I 10 O O

DE ASSISrENCIA

I CARGO I QUANTITATIVO
ANATEL I i\NEEL ANP ANVS I ANS

iCASI 10 I O 20 O O
ICAsn 16 I O O , 4 O

DETECNICO

I CARGO OUANTITATIVO
ANATEL i ANEEL I ANP ANVS ANS

CCTV 36 I 32 I 47 42 34
CCTN 91 33 I 39 58 70I I

cerro 96 26 I 34 67 12
CCTII 53 20 I 26 80 16 I
CCTI 63 19 I 20 152 38
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QUADROS :pE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMIS~IONADOS,DE DmEÇÃO,
GERENCIA EXECUTIVA, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E TECNICO

CARGOS COMISSIONADOS VALOR
REMUNERATÓRIO

CDI 8.00000
cnn 7.600.00 .
COEI 7.200.00
CGEll 6.400.00
CGEill 6.00000
CAI 6.400,00
CAll 6.000.00
CAill 1.S00.00
CASI 1.500.00
CASll I 1.30000
CCTV 1.521 00
CCTIV 1.111.50
CCTID 66950
CCTIl 590.20

, CCT! 522.60

ANExam

LIMITES DE SALÁRIo PARA OS EMPREGOS PÚBLICOS
DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

>

Níveis Valor mínimo (R$) Valar máximo (RS)

Superior 1.990.00 7.100.00
Médio 514,00 3.300,00
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ANEXO V
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I I

TABELA SALARIAL •NIVEL MEDIO
QUADRO ESPECIAL

I I

NlVEL SA1J\RIAL SALARIO (R$)

I 568,10
2 608,69
3 652.36
4 699,40
5 750,06
6 804,61
7 863,39
8 921,66
9 992,68
10 1.060,58
11 1.13160
12 1.210,18
13 1.293,69
14 1.383.66
IS 1.480,50
16 1.584,80
17 1.697.14
18 1.818,09
19 1.949,25
20 2.088,62
21 2.239.68
22 2.402,34
23 2.s7i~2

24 2.766.16
2S 2.969.35
26 3.188.08
27 3.423.67

TABELA SALARIAL· NIVEL SUPERIOR
QUADRO ESPECIAL

NÍVEL SALARIAL SALÁRIO (R$)

1 992,68
2 1.060,58
3 1.132,60
4 1.210.18
5 1.293,69
6 1.383,66
7 1.480,50
8 1.584,80
9 1.697.14
10 1.818,09
11 1.949,25
12 1088,62
13 1239,68
14 2.402,34
15 2.577,52
16 2.766,16
17 2.969,35
18 3.188.08
19 3.423,67
20 3.677;37
21 3.950,58
22 4.244,79
23 4.561,63
24 4.902.80
25 5.270.24
26 5.665,92
27 6.092,02
28 6.218,41
29 6.501.40
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DA,
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1988

Quinta-feira 2 09909

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

TÍTULON
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO r
Do Poder Legislativo

..................................................................................................................................
I

Seção IV
Do Senado Federal

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

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos

crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da m.esma natureza conexos com
aqueles;

*Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nO 23, de 02/0911999.
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o

Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de
responsabilidade;

UI - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a
escolha de:

a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da

República;
c) Governador de Território;
d) presidente e diretores do banco central;
e) Procurador-Geral da República;
t) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após argüi~ão c em sessão

secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter pennanente;
.................................................................................................. 111 .
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Seçiovm
Do Proeaso Legislativo

................,. .

SllbseçioID
DuLeis

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

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do
Presidente da República, do Supremo Tribtmal Federal e dos Tribunais Superiores
terão inicio na Cbam dos Deputados.

§ 1° O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de
projetos de sua iniciativa.

§ r Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal não se manifestarem. cada qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco
dias, sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a
deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação.

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

§ 4° ás prazos do § 2° nio correm nos períodos de recesso do Congresso
Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.

Março de 2000

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

EMENDA CONSTITUCIONAL~ 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998.

MODIFICA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL, ESTABELECE NORMAS DE
TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.AS
MESAS DA cÂMARA OOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL, NOS TERMOS DO § 3° DO
ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
PROMULGAM A SEGUINTE EMENDA AO
TEXTO CONSTITUCIONAL:

Art. 5° O disposto no art. 202, § 3°, da Constituição Federal, quanto à
exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do
segurado, terá vig&1cia no prazo de dois anos a partir da publicação desta Emenda,
ou, caso ocorra antes, na data de publicação da lei complementar a que se refere o §
4° do mesmo artigo.

Art. 6° As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por
entidades públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista,
deverão rever, no prazo de dois anos, a contar da publicaçSo desta Emenda, seus
planos de beneficios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob
pena de intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras
responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo.

Art. 7' Os projetos das leis complementares previstas no art. 202 da
Constituição Federal deverão ser apresentados ao Congresso Nacional no 'prazo
máximo de noventa dias após a publicação desta Emenda.
...................., " .
............................................................................................................................................................
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CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1 DE MAIO DE 1943.

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

Art. 1° Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este
Decreto-Iei acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente.

Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou
de emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional.

Art. 2° O presente Decreto-lei entrará em vigor em iOde novembro de

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

TiTuLo I
Introdução

Art. la Esta Consolidação estatui as normas que regulam as relações
individuais e coletivas de trabalho nela previstas.
•• .. ••• • ••••••••••••••••••• u .

•• u .

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990.

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PúBLICOS CIVIS DA UNIÃo, DAS
AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS
FEDERAIS.

TÍTULo I
Capítulo Único - Das Disposições Preliminares

Art. l° Esta Lei institui o Regime Juridico dos Servidores Públicos Civis
da União, das autarquias, inclusive as em regime especial., e das fundações públicas
federais.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, servidor é a pesslla legalmente investida
em cargo público.

Art. 3° Cargo público é o conjtmto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis fi todos os brasileiros, são
criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos,
para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

Art. 4° É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos
previstos em lei.

Quinta-feira 2 09911
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LEI N° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. A
CRIAÇAO E FUNCIONAMENTO DE UM ÓRGÃO
REGULADOR E OUlROS ASPECTOS
INSTITIJCIONAIS, NOS TERMOS DA EMENDA
CONSTITUCIONAL~ 8, DE 1995.

.................... " " " " " " ~ ..

LIVRO II
Do órgão Regulador e das Políticas Setoriais

TÍTIJLO I
Da Criação do órgão Regulador

.......................................................... " .

Art. 12. Ficam criados os Cargos em Comissão de Natureza Especial e do
Grupo~Direção e Assessoramento Superiores - DAS, com a finalidade de integrar a
estrutura da Agência, relacionados no Anexo I.

Art. 13. Ficam criadas as funções de confiança denominadas Funções
Comissionadas de Telecomunicação - FCT, de ocupação privativa por servidores do
quadro efetivo, servidores públicos federais ou empregados de empresas públicas ou
sociedades de economia mista, controladas pela União, em exercício na Agência
Nacional de Telecomunicações, no quantitativo e valores previstos no Anexo II desta
Lei.

§ la O selVidor investido na Função Comissionada de Telecomunicação
exercerá atribuições de assessoramento e coordenação técnica e perc~berá

remWleração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do
valor da Função para a qual foi designado.

§ 2° A designação para Função de Assessoramento é inacumulável com
designação ou nomeação para qualquer outra fonna de comissionamento, cessando o
seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas
consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos
I, IV, VI, VTII, alíneas "a" a "e", e inciso X do art. 102 da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

§ 3° O Poder Executivo poderá dispor sobre alteração dos quantitativos e da
distribuição das Funções Comissionadas de Telecomunicação dentro da estrutura
organizacional, observados os níveis hierárquicos, os vaiores de retribuição
correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo lI.
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AKt llt A AgêKlc:ia p~d~i'ã requimt~:~j'~ rcüflil q}li'Lli$~ semdores uc órgãos e
entidades integTantes da administração públi~a feder~li iliret~ indireta ou fundacional,
quaisquer que seja1J~ as fimções a serem exercidas.

§ 1Q Dur:m.te os primeiros vinteJ e qWitro liYi~~eS subílleqüentes à instalação da
Agênci~ as requisições de que trata (» licapm" de§te mr1igo serão irrecusáveis quando
feitas li! órgãos e entidades do Poder Exec;utivo~ e desde ql!e ~provadas pelo ~1inistro

de Estado das Comunicações e pelo Nlinistro de Est~do Chef© da Casa Civil.
§ 2° Quando a requisição impHc~r redução de remuneração do sel'VÍdor

requisitado5 fica a Agência autorizaoo ai compleme!lB:á~lia até o limite da remuneração
percebida 110 órgão de origem. .
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Tf1'ULO III
D~SJ ÓE'gãos §uper-iOlX'e3

CAPÍ'flJLO I
Do OJíIilEJ@n]~ Dnre1i:q]!
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Alt 240 O ma~:]dmo dos !nef1J.lbrõ§ d<Ó! CÜll1.~GnlUi Dir,,;;;tíOf será de cinco anos,
vedada a reco))1duçãoo

P3fágr~fo úmco, Em caso de; v%igrn no ~rjlIS;~ do m~dato, este será
completado por sucessor im,estid@ na f01fIDrt previ§ta :üo ~tigo anterior, que o
exercerá pelo Pf('lZQ remm1E:scent®.

Arto 26, Os :i:TIeíl1bms do Cons~U!ú D1fe'Wf somente; perderão o mandato em
virtude de renúncia, de comienação judicial trí:IDJsÜCilld21 errx julgado ou de processo
administralivo discip1:illaf.

§ 1I) Sem. prejuízo do que prevêem fi lei pení311 e a lei da improbidade
administrativa, será causa d21, perda do lillaIiOOtO a mohservância, pelo consellleiro, dos
deveres e proibições merentes ao C:Eü.'go~ md1l!8!lh!e Imo iD11i:~e se refere ao Ctm~[~J:~im.ento

das políticas estabelecidas para «) S6tOlí' peio~ Poderes; Exemztilvo e Legislativo.
§ 2° Cabe ao 1Viinisuo de Estado Qa;1il Com[rnci~ações mstaurar o processo

administrativo disciplmalr, que será. CiDndv,Jzido piDill (Ç(!Jã1i~sã(j) eSlpeci~ competindo ao
Presidente da R©k1i1blica deten.'fillíl~~ (» afQl!Slt~lm©Jl]to pre;VeIlltiv@~ qRllmdo for o caso, e
proferir o julgm11ento.
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Art. 28. Aos conselheiros é vedado o exercício de qualquer outra atividade
profissional, empresarial, sindical ou de direção polltico-partidária, salvo a de
professor universitário, em horário compatível.

Parágrafo único. É vedado aos conselheiros. igualmente. ter interesse
significativo, direto ou indireto, em empresa relacionada com telecomunicações,
como dispuser o regulamento.

,. .

Art. 31. O Presidente do Conselho Diretor será nomeado pelo Presidente
da República dentre os seus integrantes e investido na função por três anos ou pelo
que restar de seu mandato de conselheiro, quando inferior a esse prazo, vedada a
recondução.
................. .

'IÍTULOVI
Das Contratações

.. lO lO .

Art 55. A consulta e o pregão serão disciplinados pela Agência,
observadas as disposições desta Lei e, especialmente:

I - a finalidade do procedimento licitatário é, por meio de disputa justa
entre interessados, obter um contrato econômico, satisfatório e seguro para a
Agência;

11 - o instrumento convocatório identificará o objeto do certame,
circunscreverá o universo de proponentes, estabelecerá critérios para aceitação e
julgamento de propostas, regulará o procedimento, indicará as sanções aplicáveis e
fixará as cláusulas do contrato;

III - o objeto será determinado de fonna precisa, suficiente e clara, sem
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;

IV - a qualificação, exigida indistintamente dos proponentes, deverá ser
compatível e proporcional ao objeto, visando à garantia do cumprimento das futuras
obrigações;

V - como condição de aceitação da proposta, o interessado declarará estar
em situação regular perante as Fazendas Públicas e a Seguridade Social, fornecendo
seus códigos de inscrição, exigida a comprovação como condição indispensável à
assinatura do contrato;

VI - O julgamento observará OS princípios de vinculação ao instrumento
convocatório, comparação objetiva e justo preço, sendo o empate resolvido por
sorteio;

VII - as regras procedimentais assegurarão adequada divulgação do
instrumento convocatório, prazos razoáveis para o preparo de propostas, os direitos
ao contraditório e ao recurso, bem como a transparência e fiscalização;
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vm - a habilitação e o julgamento das propostas poderão ser decididos em
uma única fase, podendo a habilitação, no caso de pregão, ser verificada apenas em
relação ao licitante vencedor,

IX • quando o vencedor não celebrar o contrato, serão chamados os demais
participantes na ordem de classificação;

X - somente serão aceitos certificados de registro cadastral expedidos pela
Agência, que terão validade por dois anos, devendo o cadastro estar sempre aberto à
inscrição dos interessados.

Art. 56 - A disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns poderá ser
feita em licitação na modalidade de pregão, restrita aos previamente cadastrados, que
serão chamados a formular lances em sessão pública.

Parágrafo único. Encerrada a etapa competitiva, a Comissão examinará a
melhor oferta quanto ao objeto, fonna e valor.

Art. 57 • Nas seguintes hipóteses, o pregão será aberto a quaisquer
interessados, independentemente de cadastramento, verificando-se a wn só tempo,
após a etapa competitiva, a qualificação subjetiva e a aceitabilidade da proposta:

I .. para a contratação de bens e serviços comuns de alto valor, na forma do
regulamento;

11 - quando o número de cadastrados na classe for inferior a cinco;
m-para o registro de preços, que terá validade por até dois anos;
IV - quando o Conselho Diretor assim o decidir.

Art. 58 - A licitação na modalidade de consulta tem por objeto o
fomecimento de bens e serviços não compreendidos nos Artigos 56 e 57.

Parágrafo único. A decisão ponderará o custo e o beneficio de cada
proposta, considerando a qualificação do proponente.
...................................................... " •••••••••• e ••••• .... ••• •• 11 ••••• lo " .
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LEI N° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997.

Anexo I

Quadro Dem.onstrativo de Cargos em Comissão
do Gmpo--Direção e Assessoramento Superiores (DAS)

da Agência Nacional de TelecomunicaçPeS

Março de 2000

DenominaçlolCargo C6digoINEIDAS Quant.

Su:perintendcmte NE 5
Superintendente-Adjunto 101.6 5
Gereate-Geral 101.5 12
Aa..-ar Eapecisl 102.5 2
Procurador 101.5 1
Gereute 101.4 36
Corregedor 101.4 1
Ouvidor 101.4 1
Gerente de Escritório Regional 101.4 11
As_sor 102.4 6
Gerente de Unidade Operacional 101.8 38
Chefe de Divisão de Operações 101.2 10

Chefe de Servi~ deOp~ 101.1 16
Total 144

Anexo II

Quadro Demonstrativo de Funções
Comissionadas de Telecomunicação (FCT)
da Agência Nacional de Telecomunicações

C6digoIFCT Quantidade Valor

FCTV 88 1.170,20

FCTrv 58 855,00

FCTm 43 515,00

FCTn 53 454,00

FCTI 63 402,00

Total 250 161.308,00

................................................................................................................................................
.. .
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LEI N° 9.427, DE 26 DE DEZEl\iI:BRO DE 1.996.

Quinta-feira 2 09917

INSTITUI A AGêNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - ANEEL. DISCIPLINA O REGIME
DAS CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ENERGIA ELÉTRICA E DÁ OUTRAS
PROVID~CIAS.

CAPÍTULo I
Das Atribuições e da Organização

Art. 8° A exoneração Unotivada de dirigente da ANEEL SOInente poderá.
ser prolDovida nos quatro lDeses iniciais do lDandato. CUldos os quais é assegurado
seu pleno e integral exercício.

Parágrafo único. ConsdtueIll Inotivos para a exoneração de dirigente da
ANEEL. eIn qualquer época, a prática de mo de i:lnprobidade adlDinistrativa, a
condenação penal transitada elDjulgado e o descUlDpritnento injustificado do contrato
de gestão.

LEI N° 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997.

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ENERGÉTICA
NACIONAL. AS ATIVIDADES RELATIVAS AO
MONOPÓLIO DO PETRÓLEO. INSTITUI O
CONSELHO NACIONAL DE POLíTICA
ENERGÉTICA E A AO:í::NCIA NACIONAL DO
PETRÓLEO, E DÁ OUTRAS PROVIDb:NCIAS.

CAPÍTULO IV
Da Agência Nacional do Petróleo

S~ão 11
Da Estrutura Organizacional da Autarquia

Art. 13. Está im.pedida de exercer cargo de Diretor na ANP a pessoa que
mantenha, ou haja mantido nos doze meses anteriores à data de início do mandato,
um dos seguintes vínculos com. empresa que e"plore qualquer das atividades
integrantes da indústria do petróleo ou de distribuição:

I - acionista ou sócio com participação individual direta superior a cinco
por cento do capital social total ou dois por cento do capital votante da em.presa, ou
ainda, um. por cento do capital total da respectiva empresa controladora;

li - ad!ninistrador, sócio-gerente ou membro do Conselho Fiscal;
TIL - empregado, ainda que o respectivo contrato de trabalho esteja

suspenso, inclusive da empresa controladora ou de entidade de previdência
complementar custeada pelo empregador.

Parágrafo único. Está tam.bém impedida de assumir cargo de Diretor na
ANP a pessoa que exerça, ou haja exercido nos doze rneses anteriores à data de irúcio
do mandato, cargo de direção em entidade sindical ou associação de classe, de &nbito
nacional ou regi~ representativa de interesses de empresas que explorem
quaisquer das atividades integrantes da indústria do petróleo ou de distribuição.
.......... .

.. - ..
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LEI N° 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998.

Março de 2000

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
PRESID~NCIA DA REPúBLICA E DOS
rvrrNlSTÉRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

................................. " .

CAPÍTULüIV
Dos Órgãos Reguladores

Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e a Agência
Nacional do Petróleo - ANP poderão requisitar, com ônus para as Agências,
servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública Federal dire~ indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as atividades a
serem exercidas.

§ 10 Durante os primeiros trinta e seis meses subseqüentes à instalação da
ANEEL e da ANP, as requisições de que trata este artigo serão irrecusáveis e desde
que aprovadas pelos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Administração
Federal e Reforma do Estado.

§ 2° A ANEEL e a ANP poderão solicitar, nas mesmas condições do
"caput", a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da
administração pública do Distrito Federal, dos Estados ou dos Mtmicípios, mediante
previo consentimento do órgão ou entidade de origem.

§ 3° Quando a requísição ou cessão implicar redução de remuneração do
servidor requisitado, ficam a ANEEL e a ANP autorizadas a complementá-la até o
limite da remuneração percebida no órgão de origem. .

§ 4° Os empregados requisitados pela ANP de órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Federal indireta ou fundacional ligados à
indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido no "caput" deste artigo, não
poderão ser alocados em processos organizacionais relativos às atividades do
monopólio da União.

§ 5° Após o período indicado no § 1°, a requisição para a ANP somente
poderá ser feita para o exercício de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, vedada, também, a utilização de pessoal de entidades vinculadas à
indústria do petróleo.
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Art. 36. São criados cento e trinta cargos em comissão denominados
Cargos Comissionados de Energia Elétrica - CCE, sendo: trinta e dois CCE V, no
valor unitário de R$ 1.170,20 (um mil, cento e setenta reais e vinte centavos); trinta e
três CCE N, no valor unitário de R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais);
vinte e seis CCE ill, no valor unitário de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais); vinte
eCE TI, no valor unitário de R$ 454,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro reais); e
dezenove CCE I, no valor unitário de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais).

§ 10 Os eCE são de ocupação exclusiva de servidores do quadro efetivo da
ANEEL, podendo, conforme dispuser o regulamento, ser ocupados por servidores ou
empregados requisitados na fonna do artigo anterior.

§ 2° O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos dos CCE dentro da estrutura organizacional da ANEEL, mantido o
custo global correspondente aos cargos definidos no "caput".

§ 30 O servidor ou empregado investido em CCE exercerá atribuições de
assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao
cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor do cargo para o qual foi
nomeado.

§ 4° A nomeação para CCE é inacumulável com a designação ou nomeação
para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as
situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo
exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI; VIII, alíneas
"a" a "e", e inciso X, do art. 102 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FlNAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 37. São criados:
I - na Administração Pública Federal, cento e vinte e um cargos em

comissão, sendo dez de Natureza Especial, e cento e onze do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, assim distribuídos: trinta e nove DAS 101.5;
dezesseis DAS 102.5; um DAS 101.4; vinte e dois DAS 102.4; vinte e wn DAS
102.3; e doze DAS 102.1;

TI - no Ministério de Minas e Energia, cento e dois cargos em comissão
denominados Cargos Comissionados de Petróleo - CCP, sendo dezenove CCP V, no
valor unitário de R$ 1.170,20 (um mil, cento e setenta reais e vinte centavos); trinta e
seis CCP IV, no valor unitário de R$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais);
oito CCP 11, no valor unitário R$ 454,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro reais); e
trinta e nove CCP I, no valor unitário de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais).

§ Iº O Poder Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os
quantitativos dos CCP, mantido o custo global correspondente aos cargos definidos
no inciso lI.
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§ 2º O servidor ou empregado investido em CCP exercerá atribuições de
coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou
emprego pennanente, acrescida do valor do cargo para o qual foi nomeado.

§ 3º A nomeação para CCP é inacumulável com a designação ou nomeação
para qualquer outra forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as
situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo
exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I~ IV, VI, VIII, alíneas
"a" a "e", e inciso X, do art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 38. Enquanto não dispuserem de dotação de pessoal permanente
suficiente aplicam-se aos servidores em exercício no Ministério do Planejamento e
Orçamento e no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a
legislação e as normas regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos
órgãos da Presidência da República, em especial as referidas no art. 20 da Lei nQ

8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 42 do art. 93 da Lei nº 8.112, de 1990, com a
redação dada pelo art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 199].

Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se cumpram as
condições defInidas

Art. 60. As funções de confiança denominadas Funções Comissionadas de
Telecomunicações - FCT ficam transformadas em cargos em comissã'o denominados
Cargos Comissionados de Telecomunicações - CCT.
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LEI N° 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999.

DEFINE O SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, CRIA A AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

.. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. . ~ "" "" ..

CAPÍTULO III
Da Estrutura Organizacional da Autarquia

Seção rn
Dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas

Art. 18. Ficam criadas funções de confiança denominadas Funções
Comissionadas de Vigilância Sanitária - FCVS de exercício privativo de servidores
públicos, no quantitativo e valores previstos no Anexo I desta Lei

o § 10 O servidor investido em FCVS perceberá os vencimentos do cargo
efetivo, acrescidos do valor da função para a qual tiver sido designado.

§ 2° Cabe à Diretoria ColegIada dá Agência dispor sobre a realocação dos
quantitativos e distribuição das FCVS dentro de sua estrutura organizacional,
observados os níveis hierárquicos. os valores de retribuição correspondentes e o
respectivo custo global estabelecidos no Anexo L

§ 3° A designação para a função comissionada de vigilância sanitária é
inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra fonna de
comissionament<?, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do
servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os períodos
a que se refereIT\ os incisos I, IV, VI e VIII, do art. 102 da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 199p, com as ,alterações ,da Lei nO 9.527, de ]Ode dezembro de 1997.

~ " " ..

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 34. A Agência poderá requisitar, nos três primeiros anos de sua
instalação, com ônus, servidores ou contratados. de órgãos de entidades integrantes
da Administração Pública Federal direta indireta ou fundacional, quaisquer que
sejam as funções a serem exercidas.
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§ 10 Durante os primeiros vinte e quatro meses subseqüentes à instalação da
Agência, as requisições de que trata o "caput" deste artigo serão ineeusáveis, quando
feitas a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, e desde que aprovadas pelos
Ministros de Estado da Saúde e do Orçamento e Gestão.

§ 2° Quando a requisição implicar redução de remuneração do servidor
requisitado, fica a Ag&1cia autorizada a complementá-la até o limite da remuneração
do cargo efetivo percebida no órgão de origem.

.. •••••• •••• •••• •••• •••••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••••• lO •• lO lO •••••••••••••••••••

Art. 37. O quadro de pessoal da Agência poderá contar com servidores
redistribufdos de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.
.. ..
............. ..

LEI N° 9.961, DE 28 DE .JANEIRO DE 2000.

CRIA A AGb:NCIA
SUPLE1vIENTAR
PROVID~NCIAS.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA

NACIONAL DE SAúDE
ANS E DÁ OUTRAS

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
........................................................................................................................................................

CAPÍTULorr
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 12. São criados os cargos em comissão de Natureza Especial, do
Grupo-Direção e Assessoram.ento Superiores - DAS e os Cargos Comissionados de
Saúde Supletnentar - CCSS, com a finalidade de integrar a estrutura da ANS,
relacionados no Anexo I desta Lei.

§ 10 Os cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoram.ento
Superiores - DAS serão exercidos, preferencialmente, por integrantes do quadro de
pessoal da autarquia. _

§ 2° Do total de CCSS,- no mfnimo noventa por cento são de ocupação
exclusiva de empregados do quadro efetivo, cabendo à Diretoria Colegiada dispor
sobre o provimento dos dez por cento restantes.

§ 3 0 Enquanto não estiverem completam.ente preenchidas as vagas do
quadro de pessoal efetivo da ANS, os cargos de que trata o caput poderão ser
ocupados por pessoal requisitado de outros órgtlos e entidades da administração
pública, devendo essa ocupação ser reduzida no prazo máxim.o de cinco anos.

§ 4 0 O servidor ou empregado investido em CCSS perceberá os
vencim.entos do cargo efetivo, acrescidos do valor do cargo comissionado para o qual
tiver sido designado.

§ SO Cabe à Diretoria Colegiada dispor sobre a realocação dos quantitativos
e distribuição dos CCSS dentro de sua estrutura organizacional, observados os niveis
hierárquicos, os valores de retribuição correspondentes e o respectivo custo global
estabelecidos no Anexo I.
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§ 6° A designação para CCSS é inacumulável com a designação ou
nomeação para qualquer outra fonna de comissionamento, cessando o seu pagamento
durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de
efetivo exercício, ressalvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI e VIII
do art. 102 da"Lei nO 8.112, de I I de dezembro de 1990, com as alterações da Lei n°
9.527, de 10 de dezembro de 1997.
........................................................................................................ c. " .

CAPÍTULüV
DAS DISPOSIÇÓES FINAIS E TRAN~ITÓRIAS

.........................................................."" , ..

Art. 27. A ANS poderá requisitar, com ônus e para ocupação de cargos
comissionados, servidores e empregados de órgãos e entidades integrantes da
Administração Pública Federal.

Parágrafo único. Durante os primeiros trinta e seis meses subseqüentes à
sua instalação, a ANS poderá:

I - requisitar servidores e empregados de órgãos e entidades públicos,
independentemente da função ou atividade a ser exercida;

II - complementar a remuneração do servidor ou empregado requisitado,
até o limite da remuneração do cargo efetivo ou emprego ocupado no órgão ou na
entidade de origem, quando a requisição implicar redução dessa remuneração.
...... ••• II II •••••••• 11' ••••• lo_ •••••••••••••• II •••••• Ia II a II •••••• 11 •• 11 11 , II ,_,

ANEXO I

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL E EM
COMISSÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

I UNIDADE ~N° DE CARGOS; DENOMINAÇÃO ~ NElDAS

1
:

iDiretona Colegiada ~ 5 ~ Diretor NE I

5 Diretor-Adjunto 101.5 !
il 6 Assessor Especial ;

102.5 ,

5 I Assessor 102.4
Gabinete 1

~
Chefe 101.4 :

t..
Procuradoria

i
1 Procurador-Geral I 101.5 ,

;

Ouvidoria I 1 Ouvidor i 101.4,

Corregedoria 1 1 !I Corregedor , 101.4 I

!
~

~
,

1 I
<-r :

6
, Gerente-Geral 101.5'I i I

29 • Gerente
I

101.4 I

- -

....................................................................................... " e •••••• e ..

•• ••••• •• _ I. e t. I lO I a I 'O •••••••••••••
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Senhores M~brosdo Congresso Nacional.

Nos l:erTnes de artigo 64. parágrafo 1", da COOS1:i1:UiçAO Federal. sub:<ne1:o à elevada.
deliberação de Vossas Excel6ncias o 1:exU) do proje1:o de lei que "Dispõe sobre a aest40 de recursos
h1UX18DOS das Agencias Reguladoras e dá. OU1:raS providencias".

Brasília. 25

~
~~~

EM Interministerial n° 044/MP/CASA CIVIL

de~ de 2000.

Bruilia., 2~ de-fevereiro de 2000.

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,

Submetemos à superior deliberaçAo de Vossa Excelência a anexa proposta de Projeto de
~ que dispõe sobre gestão de recursos humanos nas Agên~Reguladoras e dá outras provid!ncias.

2. A proposta em questllo tem por objetivo dar um tratamento mais homogêneo ao assunto
para todas as instituições públicas criadas com o propósito de exercer a fu.nça.o de Estado de regulaçlo,
visto que as atuais ag&lcias foram sendo criadas na medida da necessidade de regufaçJlo de mercados, o
que acabou por acarretar tratamentos diferenciados nas leis especí:ficas que criaram as referidas autarquias.

3. Consideramos que a presente proposta apresenta algun.s avanços no sentido de dotarmos O
Estado de uma estrutura regulatória que venha a atender aos interesses da sociedade brasileira, como, por
exemplo, na questAo do estabelecimento de mandato fixo para os dirigentes das Agências Reguladoras e
aprovação de sua indica.ç«o pelo Senado Federal. Da mesma. forma. a possibilidade de estabelecimento de
CUI1!lO de forIJUl.Çft.o especíti.ca.,d e natureza eliminatória e cJassifieat6ria, para os cmpreaados que venham a
ser aprovados em concursos públicos para preenchimento dOIl empregos das ag&eias, como forma de
garantir profissionais com as habilidades e compet&1cias necessárias ao exercido dessa funçAo pública.

4. Acreditamos. ainda, que a. preseme iniciativa de organizaçllo da fUnç&o regulatória. do
Estado poderá vir a ser aprimorada., na medida em que as ag&cais começem a exercer suas atividades. Tal
aprimoramento é um processo natural, que vem ocorrendo em diversos países que tem maior tempo de
experiência com esse modelo.

5. Silo estas, Senhor Presidente, as razões que nos levam a propor a Vossa Excel&cia. o
encaminhamento da presente proposta de Projeto de Lei para apreciação peJo Congresso Nacional.

Respeitosamente,

aÁtw-..-.
MARTUS TAVARES
Ministro de Estado do

Planejamento. Orçamento e~

â~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-ferra 2 09925

ANEXO À EM INTERMINISTERIAL N! 044 /MP/CASA CIVIL-PR, DE 2S DE fevereiro DE
2000.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:

As atuais Agências foram criadas à medida da necessidade de regulação do mercado, sem que
houvesse orientação geral sobre a gestão de recursos humanos, o que compete à esta Pasta, como órgão
cen1rnl de pessoal civil, o que llClIITetOu tratamentos diferenciados para o tema nas leis específicas que
criaram as referidas autarquias.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

A proposta em questão é de relevante importância no contexto do serviço público e tem paI"
objetivo dar tratamento homogêneo à área de recursos humanos de todas as autarquias especiais,
denominadas Agências Reguladoras, criadas com O propósito de exereer a função de agente regulador do
Estado junto ao mercado.

3. Alternativas às medidas ou atos propostos:

Não existe projeto semelhante em tramitação no Poder Legislativo nem no Poder Executivo.

4. Custos:

I Não há

s. Razões que justificam a urgência:

Homogeneizar a gestão de recursos humanos das autarquias especiais denominadas Agências
Reguladoras.

6. Impacto sobre o meio ambiente:

Nãohã.

7. SÍDtese do parecer do órgão juridico:

1_---
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Aviso nQ 326 - C. Civil.

Em 25 de fevereiro

Senhor Primeiro Secretário,

de. 2000.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências
Reguladoras e dá outras providências".

Atenciosamente,

'1~~OPARENTE
Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

~RIME!RA SECRETARIl1,

;m /11 / r-~ I .1 úCc., ..V ..:r-. ..:::'....._ ," _. _ ..._

De ordem, ao senhor Secre
tário-Geral da Mesa para as dJ"
vidas provid~~c~a(')

.~ ~IOgo of~fU JÚll/fJt
'./ cheh dD GéJf,.to

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA-DF.
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INDICAÇÃO N° 739, DE 2000
(DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLfTICA RURAL)

Sugere que a CPI dos Medicamentos investigue a prática abusiva de preços das vacinas
contra febre aftosa.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentrssimo Senhor
Presidente da CPI dos Medicamentos,

Deputado Nelson Marchezan,

A Comissl1!io de Agricultura e Potrtica Rural se dirige a Vossa
Excelência para sugerir que essa CPI Investigue a prática abusiva de .preços das
vacinas contra febre aftosa.

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2000

Deputado DOLCEUSP~~
Prealdente :7

REQUERIMENTO N° • de 2000
(Da Comíssão de Agricultura e Polítíca Rural)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 113, 11 e § 2° do
Regimento desta Casa, seja enviada ao Presidente da CPI dos
Medicamentos, Deputado Nelson Marchezan, a Indicação anexa,
aprovada por esta Comissão na reunião ordinária de hoje.

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro/de 2000
",," ~- --,

~.

-'---.- --~

Deputado DILCEU SPERAFíêo
Presidente
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

"CAMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2000

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

......................................................................... , ,. .

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

CAPÍTULO IH
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
*Artigo alterado pela Resolução n° 10. de 1991.
I ~ sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados. por Ato dos Presidentes das
Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso lI, serão observadas as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à

publicação no Diário do Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões
competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados. por Ato dos Presidentes das
Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - O parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte
sessões, prorrogável a critério da Presidência da Comissão;
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. lU - se a ~omissão ~~e tiver de op~ar sobr~ indic,ação concluir pelo
ofere~lmento de proJeto, seguira este os tranutes regImentaIs das proposições
congeneres;

" IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da
~am~a, ao chegar o processo à Mesa, detenninará o arquivamento da indicação,
clent~fican~o-se o Autor para que este, se quiser,. ofereça projeto próprio à
conslderaçao da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e
autoridades.

......................................... •••• 11 1, 10 fO' II ti I' 1, I I ••••••••• 1 Ii Ii I'"

... II 11 I " ••••• 1, II 1, 11 1 11 1 I ••

o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Finda
a leitura do expediente, passa-se ao

IV - Pequeno expediente

Tem a palavra o Sr, Deputado Chico da Prince-
sa.

o SR. CHICO DA PRINCESA (Bloco/PSDB 
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srê! e Srs. Deputados, em outubro do ano passado, o
Governo Federal tomou a iniciativa de criar o Progra
ma de Recuperação Fiscal, mais conhecido como
Refis, programa este que permitirá ao empresariado
nacional ter condições de regularizar seus débitos tri
butários e previdenciários com a União mediante o
parcelamento especial de suas dívidas, no qual o va
lor de cada parcela será calculado com base no per
centual do faturamento das empresas.

A idéia pioneira, jamais vista em toda a história
do Brasil, tem por objetivo minimizar a crise econômi
ca que se abateu sobre a maioria das empresas bra
sileiras. Crise oriunda de diversos planos econômicos
fracassados de Governos anteriores, como congela
mento, bloqueio de poupança, tabelamento de pre
ços, e que, no final, sempre optavam por uma fórmula
salvadora, ou seja, o aumento da carga tributária. Ja
mais se preocuparam em conhecer a fundo os proble
mas do dia-a-dia de uma empresa brasileira.

o certo de tudo isso foi o crescimento de um dé
bito tributário ao longo dos anos, que tem levado as
empresas ao estado geral de insolvência e muitas de
las à própria falência, gerando o desemprego de mi
lhares de trabalhadores e a condenação dos seus fa
miliares a uma situação de necessidade e amargura.

Dessa forma, entendemos que o Governo
Federal tomou o caminho certo em criar o Refis, per
mitindo a preservação do empresariado nacional, e
principalmente o emprego de milhares de trabalhado
res.

Com o Refis, todos sairão ganhando: o empre
sário, regularizando as suas obrigações fiscais; o Go
verno Federal, recebendo não só os valores parcela
dos por meio do Refis, como as obrigações fiscais do
mês; e a população, pois aumento na arrecadação
significa aumento nos recursos financeiros destina
dos às áreas consideradas prioritárias para o Gover
no Federal, ou seja, educação e saúde.

Mesmo assim, desde a primeira edição da medi
da provisória, em outubro de 1999, até a última edi
ção, ou seja, 14 de fevereiro, o Governo Federal reali
zou o aprimoramento das condições para a partici
pação no Refis, como a fixação de percentuais dife
renciados para o cálculo da parcela do financiamento,
que incidirão sobre o faturamento da empresa.

Recentemente, o comitê gestor do Refis baixou
resolução estabelecendo uma série de procedimen-
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tos para que as empresas pudessem participar do fi
nanciamento. Entre eles, ficou estabelecido que as
empresas que façam opção pelo arrolamento de
bens, ao invés de prestar a garantia ao parcelamento,
poderão arrolar bens cujo valor contábil dos mesmos
seja inferior ao débito consolidado, ficando dispensa
da qualquer complementação a título de garantia.

O aprimoramento do texto demonstra clara
mente a sensibilidade e a boa vontade do Governo
Federal em solucionar a questão, principalmente em
ouvir os membros desta Casa, por meio das emendas
apresentadas à medida provisória do Refis que servi
ram de fundamento para que as alterações ocorres
sem.

No próximo 31 de março encerra o prazo para
que as empresas formalizem a sua opção pelo Refis,
prazo este, segundo o Secretário da Receita Federal,
que não será prorrogado.

Mesmo assim, acredito que entre todas as pro
postas de alterações apresentadas pelos nobres
membros desta Casa, por meio das emendas anexa
das ao projeto de conversão, uma torna-se imprescin
dível neste momento: a que possibilita às empresas
interessadas em consolidar todos os seus débitos,
cujos fatos geradores tenham ocorridos até o mês de
competência anterior à publicação da lei, ou seja, as
empresas que não conseguiram pagar os tributos e
os encargos referentes aos meses de novembro e de
zembro de 1999, bem como o do mês de janeiro de
2000, teriam o direito de incluí-los no cálculo do par
celamento do Refis. Já a segunda é a que permite
que, na ocorrência de inadimplência no pagamento
das parcelas do Refis por três meses consecutivos ou
alternados, a empresa possa reparcelar esses débi
tos, sem que seja excluída do programa.

Sobre a última proposta, vale lembrar que o pra
zo de pagamento concedido pelo Refis será dilatado.
Assim, há possibilidade da ocorrência de dificuldades
financeiras esporádicas em honrar as parcelas do
programa, dificuldades estas que não podem resultar
na exclusão imediata da empresa participante.

Assim, neste momento, os Poderes Executivo e
Legislativo devem reunir todos os esforços necessários
à aprovação da Medida Provisória nQ 2.004-5, de
2000, com as alterações necessárias. Caso isso não
ocorra, o que poderemos presenciar, no futuro, é a eli
minação de diversas empresas genuinamente nacio
nais e, na pior hipótese, na transferência de determi
nados setores econômicos estratégicos para grupos
estrangeiros, os quais estão preocupados apenas
com os lucros dos acionistas de seus países de ori-

gem, mesmo que isso signifique gerar demissões em
massa de trabalhadores brasileiros.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!! e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para prestar uma ho
menagem às mulheres professoras no contexto do 8
de março, Dia Internacional da Mulher, e embalada
pelas avaliações feitas pelos jornais Folha de
S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo sobre o
fato de o Brasil ser apontado como o País campeão
em repetência escolar.

Mais de 90% dos professores do Brasil são mu
lheres. A complexidade dos conhecimentos acumula
dos ao longo da história e as exigências para sobre
viver e estar à altura das características de uma so
ciedade complexa e agressiva como a nossa exigem
que crianças, adolescentes, jovens e, muito proxima
mente, adultos freqüentem escolas.

A escola é por definição um lugar de aprender
coisas que as vivências desarmadas de planejamen
to e de sistematização didática por si só não oportuni
zam. Sobreviver sem a escola é para alguns carismá
ticos. A escola boa é a que dá essas ferramentas para
se viver bem. Há escolas muito ruins. São aquelas
que domesticam, que só fazem decorar, que impõem
uma disciplina rígida e sem diálogo, que matam a
curiosidade, a engenhosidade e a ousadia. São as es
colas campeãs em alunos repetentes.

Mas sobram, nesse mar de pouca aprendiza
gem e de adestramento criminoso, muitas salas de
aula, cenários onde os alunos aprendem o que a vida
demanda por conta de professoras especiais. São es
tas professoras especiais que merecem, também, ho
menagem especial. Elas ainda sabem despertar para
o encanto e o sabor de uma boa leitura, permitindo
que muitos curtam inebriados as riquezas de tanto li
vro bom, em prosa e em verso, patrimônio de delícias.
Elas sabem encaminhar para o prazer de escrever e
iniciam seus alunos no fascínio e na força mágica da
palavra escrita. Elas conseguem - não são muitas, é
verdade, mas elas valem ouro - conduzir os alunos
ao deslumbramento da beleza da lógica nas relações,
no campo da matemática. Elas fazem os alunos che
gar à sedução dos meandros das intrigas que
montam a história e as histórias. Elas cativam para a
Geografia que se ocupa da maravilha do planeta Terra
na amplitude do cosmos. Elas fazem acordar para o
assombro das vinculações entre causa e efeito na Bi
ologia, na Química ou na Física, desvendando os in
trincados mistérios da natureza. Elas sabem enfeiti-
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çar seus alunos no desafio de técnicas gráficas, agrí
colas, domésticas, comerciais e industriais, sustentáculo
da vida atual.

Entre essas professoras que têm verdadeiro
erotismo, isto é, a força da vida, 90% no Brasil são
mulheres. A elas nosso preito mais caloroso, mais
profundo e mais sincero de amizade, de carinho, de
respeito, de admiração e de reconhecimento.

Quem não tem na memória uma professora?
Quantas dessas professoras foram responsáveis pelo
despertar de vocações, entre alunos, de futuros cien
tistas, de futuros artistas, de futuras vanguardas no
mundo dos negócios, das comunicações ou da políti
ca! E o foram e o são com baixíssimos salários e, as
mais das vezes, na qualidade de guerrilheiras, valen
tes, isoladas e criticadas em suas escolas. Criticadas
porque diferentes, criticadas porque singulares, criti
cadas porque apaixonadas e arrojadas.

A essa mulher mestre-escola, professora ou ca
tedrática, um lugar muito especial na festa da alegria
de existir mulher, metade ainda pouco descoberta da
humanidade.

Era o que tinha dizer.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sf'!! e Srs. Deputados,
os trabalhadores brasileiros ficaram mais pobres na
década de 90. Infelizmente, é transparente a diminui
ção da renda, aumento do desemprego e do número
de trabalhadores brasileiros trabalhando sem carteira
assinada.

Pesquisa divulgada ontem pelo IBGE revela
uma queda de 8% no rendimento médio real (descon
tada a inflação) dos trabalhadores nos últimos dez
anos. Somente no ano passado, a queda foi de 5,5%
em relação ao ano anterior. A redução ocorreu após
um período de ganhos no Plano Real, que foi de 1993
(crescimento de 9%) a 1997 (aumento de 2%). A últi
ma queda havia ocorrido em 1992.

Também a taxa de desemprego aberto atingiu
7,6% no País em janeiro, contra os 7,7% registrados
no mesmo mês do ano passado. Esses dados repre
sentam uma queda de 1,6% no número de pessoas
trabalhando com relação a dezembro de 1999. Mes
mo sendo o mês de janeiro tradicionalmente cam
peão anual de taxas de desemprego, já que muitos
trabalhadores admitidos no comércio e no setor de
serviços para as festas de final de ano, em novembro
e dezembro, são dispensados, a taxa está elevada,
sobretudo se comparada com a registrada há dez
anos, em janeiro de 1989, quando o desemprego

aberto era de 3,9% no país, ou em 1994, logo após o
início do Plano Real, quando chegou a 5,5%.

Enquanto cai o rendimento dos trabalhadores
brasileiros, cresce a informalidade nas relações de
trabalho no País. Dados do IBGE revelam que o nú
mero de pessoas ocupadas sem carteira assinada
cresceu 62% no Brasil na última década. O cresci
mento é ainda mais significativo diante da queda de
12,57% no número de pessoas ocupadas com cartei
ra assinada no Brasil, entre 1990 e o ano passado.
Em janeiro do ano passado havia 4,2 milhões de pes
soas trabalhando sem carteira assinada, de acordo
com a pesquisa do IBGE. O número é 332 mil inferior
ao registrado neste ano.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, é prefe
rível ver determinado segmento da esquerda unido
ao Senador Antonio Carlos Magalhães para impedir a
desnacionalização da economia nacional, reduzir as
taxas de juros, enfrentar o Executivo quando ele corta
recursos da área social ou reajustar os salários dos
servidores públicos congelados há quase seis anos.
No caso da liminar concedida aos juízes federais,
dando-lhes isonomia com os Parlamentares no direito
à moradia, o que houve foi apenas uma demonstra
ção de fraqueza do Governo. Caiu a máscara do auto
ritarismo e do ajuste fiscal.

Esse Governo só se sustentou no primeiro man
dato e acabou sendo reeleito à custa da mentira insti
tucionalizada. Primeiro foram as tais reformas, e hoje
se sabe que elas só serviram para desmontar a má
quina pública. Depois vieram as privatizações, que
hoje os brasileiros conhecem como negociatas infa
mes. Por fim, era o ajuste fiscal, na prática apenas
uma forma de cortar recursos de investimentos e
custeio do Orçamento para garantir dinheiro dos juros
e encargos da dívida aos grandes credores internaci
onais. E isso tudo teve o aval e a benevolência do Se
nador Antonio Carlos Magalhães, lembrando que de
terminado segmento da esquerda apóia integralmen
te a participação do capital estrangeiro nas privatiza
ções.

Se a liminar foi injusta e obtida sob pressão da
ameaça ele uma greve de magistrados, é uma ques
tão que merece amplo debate na sociedade. Além
disso, não foi a primeira vez que o Supremo Tribunal
Federal agiu com motivações políticas. Lembro, por
exemplo, da violência cometida contra os servidores
públicos que perderam sua data-base de reajuste
com o respaldo do STF.
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A questão central é que o Governo tem mais de
100 bilhões de reais garantidos para ser pago em ju
ros, mas o escândalo acaba sendo um benefício de
100 milhões de reais para juízes federais. A questão é
que o Governo admite que os remédios estão carteli
zados e aumentaram de preço de forma absurda,
mas o bandido é o juiz que reivindica isonomia. O
Banco Itaú anuncia lucros de quase 2 bilhões, con
quistados graças aos juros obscenos patrocinados
pelo Banco Central e a informações privilegiadas na
desvalorização do real, e seus dirigentes posam de
heróis da competência. É preciso parar com mistifica
ção. O povo não tolera mais joguinhos de platéia.

Quero ver o PFL jogar todo o seu peso político
parlamentar na aprovação do salário mínimo de 100
dólares. Vamos ver quanta sinceridade há em mais
essa jogada dos governistas. E por que deixaros apo
sentados de fora como se eles fossem um bagaço
que se atira ao lixo? Quem quer deixá-los de fora não
é um Ministro do PFL? Ou apenas estamos mais uma
vez diante de uma jogada política demagógica, popu
lista, oportunista e desonesta, como tem sido a marca
de todos os partidos que apóiam este Governo anti
nacional e antipovo?

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB - GO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, juntamente com uma comitiva importan
tíssima da cidade de Formosa, composta por Verea
dores e lideranças políticas locais, estivemos hoje em
audiência com o Dr. Genésio Bernardino, no Depar
tamento Nacional de Estradas de Rodagem, com o
objetivo de reivindicar a duplicação do trecho da
BR-020 compreendido entre Planaltina, no Distrito
Federal, e Formosa, em Goiás, com 38 quilômetros
de extensão.

A duplicação dessa estrada é de grande impor
tância para Goiás, para Brasília e, principalmente,
para o entorno do Distrito Federal. Como é do conhe
cimento de todos, a maioria das cidades do entorno
do Distrito Federal tem vínculo muito forte com a Ca
pital. Grande parte de seus habitantes aqui traba
lham, estudam, enfim, desenvolvem aqui suas ativi
dades, razão pela qual o trânsito na estrada é intenso,
sobretudo nos horários de pico - pela manhã e no fi
nal da tarde. A rodovia conta hoje com volume de trá
fego superior a 10 mil veículos/dia, o que justifica a ur
gente necessidade da duplicação.

A direção do DNER, sensível ao nosso apelo,
determinou à área técnica do órgão que inicie o proje-

to de engenharia. A seguir, serão elaborados os pro
jetos finais e será feita a licitação para a construção
da obra.

Gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, a impor
tância dessa rodovia para o nordeste goiano, para o
Nordeste do País e principalmente para o entorno do
Distrito Federal. Sabemos que no Brasil, hoje, mais de
90% das pessoas que se deslocam em grandes dis
tâncias são transportadas por rodovias. Além disso,
mais de 60% do nosso transporte de cargas se dá
também por rodovias, daí a necessidade de se ade
quar as nossas estradas à realidade que vivemos,
dando mais segurança e mais conforto aos usuários,
fazendo com que as pessoas possam trafegar com a
garantia do preceito constitucional do direito de ir e vir
com segurança.

Sr. Presidente, pela relevância do registro que
faço neste momento, no tocante à audiência que nos
foi concedida pelo Dr. Genésio Bernardino, do DNER,
e ao importante pleito que foi levado até aquele
Departamento, peço a V. Exl que autorize a divulga
ção deste pronunciamento pelos meios de comunica
ção desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - V. Ex!

será atendido.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem

V. Ex! a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULV (Bloco/PSDB - PRo

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero sugerirà Mesa, por intermédio de V. ExA, como 1Q

Secretário, que se faça constar nesse maravilhoso pai
nel eletrônico, que dispõe de todos os recursos da ele
trônica, o nome do orador que estiver na tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Acolho
a sugestão de V. Ex! e vou renová-Ia ao pessoal da
empresa, pois a proposta já foi encaminhada a ela.
Assim que a parte técnica se pronunciar V. Ex'" será
comunicado.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Armando Abflio.

O SR. ARMANDO ABfLIO (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf"!! e Srs.
Parlamentares, o motivo da minha fala hoje desta tri
buna é, em primeiro lugar, a intenção de dar entrada
em requerimento dirigido ao Sr. Ministro da Defesa e
também ao Comandante do Exército, para registrar
uma preocupação que paira sobre o povo da Paraíba,
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principalmente sobre a população da região polariza
da por Campina Grande.

Sr. Presidente, foi com surpresa e com tristeza
que ontem recebemos uma notícia do Estado da Pa
raíba de que há possibilidade de desativação do 31 º
Batalhão de Infantaria, localizado em Campina Gran
de. Esse órgão, desde a década de 80, presta servi
ços àquela região, inclusive no que diz respeito à ini
bição e ao combate à violência em Campina Grande e
na região polarizada por esta cidade.

Desde ontem tenho recebido vários telefone
mas com pedidos da população para que a bancada
da Paraíba, principalmente os Parlamentares ligados
àquela região, posicione-se com relação ao assunto.

O Senador Ronaldo Cunha Lima já encaminhou
requerimento ao Sr. Ministro da Defesa, registrando
sua preocupação, e principalmente o Prefeito Munici
pal da cidade de Campina Grande, o ex-Deputado Fe
deral Cássio Cunha Lima, porque o fato realmente
tem sido motivo de inquietação para toda aquela gen
te. O Deputado Carlos Dunga, ontem, dirigiu apelo ao
Ministro da Defesa, para que volte a examinar a deci
são.

Não podemos nem devemos aceitar que seja
concretizada a decisão de desativar o Batalhão de
Infantaria na cidade de Campina Grande. Portanto,
exatamente em função do pleito, da inquietação e da
reivindicação daquele comunidade, estamos envian
do requerimento às autoridades competentes.

Esse era o primeiro assunto que queria abordar,
Sr.,Presidente.

O segundo é para dirigir nossos apelo, pleito e
reivindicação à Mesa Diretora do Senado, a fim de
que coloque em votação a PEC que desvincula
recu rsos para a saúde. Na semana próxima passada,
tive a oportunidade de participar de encontros e reu
niões com diversos segmentos envolvidos com a saú
de pública em nosso País. Todos deixaram registra
da a preocupação com o fato de que se está demo
rando muito para discutir, votar e aprovar a PEC da
Saúde.

Sr. Presidente, faço este apelo em nome de to
dos esses segmentos, que têm não só preocupação
como também responsabilidade para com a saúde
pública da população brasileira, principalmente dos
pobres e carentes, uma vez que os ricos têm condi
ções de pagar um plano de saúde e, conseqüente
mente, ficam à margem da situação de dificuldade em
que se encontra a saúde pública em nosso País. Tra
ta-se de pleito justo, porque essa emenda foi aprova
da nesta Casa/em dois turnos, quase que por unani-

midade. No primeiro turno, houve três votos contra, a,
no segundo, somente quatro votos contra.

Ficam registrados, portanto, nossos apelo e rei
vindicação, motivo do nosso pronunciamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JORGE COSTA (Bloco/PMDB - PA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr<!! e
Srs. Deputados, minha presença nesta tribuna, como
Parlamentar da Amazônia, tem a finalidade de aplau
dir e parabenizar o Ministro de Minas e Energia, Sr.
Rodolpho Tourinho Neto, pela instalação, no Estado
do Pará, do Programa Nacional de Eletrificação Ru
ral, denominado Luz no Campo, em Belém, com a
presença do Sr. Ministro, do Governador do Estado,
dos Presidentes da Eletrobrás e da Celpa, Deputados
Federais e Estaduais, Prefeitos e entidades de clas
se, estando o plenário do Centro de Convenções
completamente repleto, o que considero um grande
avanço, principalmente para a Amazônia, onde as
distâncias isolam grande parte da população, deixan
do-as sem Gomunicação e outros confortos da era
moderna, ao mesmo tempo paralisando o crescimen
to do setor agropecuário e o desenvolvimento rural.

Sem dúvida, Sr. Presidente, tal programa, se
executado com a integração de outras políticas sociais,
irá arrancar o interior do País do subdesenvolvimento
crônico em que se encontra. Há, portanto, necessida~
de de se adequarem as rolíticas de financiamento, dl9
reforma agrária e de geração de renda às condições
de vida do meio rural, sem o que continuará a aconte
cer o que vemos hoje na própria Amazônia, onde
imensas áreas são servidas por energia elétrica reba
ixável, ligando vilas e Distritos completamente vazios
de investimentos.

Compreendemos também que energia elétrica
é importante para alavancar a geração de renda e
contribuir para erradicar a pobreza. Por isso mesmo,
considero o referido programa, com suas perspecti
vas e seus objetivos, idéia que podemos dizer, coinci
dentemente, sem medo de errar, luminosa e ilumina
da, só em pensar que poderá retirar da exclusão soci
al milhares de pessoas que vivem à margem do de
senvolvimento por falta de energia elétrica, que aca
bam migrando para as cide':les e prr";·' :;, ~10 dese
quilíbrio social.

Entretanto,a ener-Qia eJétricé:l., por SI so, nàu bas
ta para promover o crescimento regional. Há necessi
dade de chamar à responsabilidade as políticas de fi
nanciamento específicas para o meio rural. As pro
postas da Eletrobrás, mesmo a juros compatíveis
para aquisição do kit de materiais básicos necessários
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as instalações, produtos eficientes para uso domésti
co e tins produtivos e outros equipamentos elétricos,
não são suficientes, pois muitas vezes os consumido
res não têm recursos para pagar o próprio custo do
consumo de energia.

É preciso, portanto, investimento nessa área,
como em reforma agrária, assentamentos rurais, fi
nanciamentos compatíveis e geração de renda, para
que se possa utilizar a energia elétrica no campo, se
não vai acontecer o que estamos vendo.

O programa Luz no Campo só irá ajudar a solu
cionar os grandes problemas econômicos do meio só
cio-rural se houver integração das políticas de financi
amento, orientação técnica e extensão rural.

Concluindo, Sr. Presidente, para alcançar os
)Jetivos desse grande programa de expansão de

,~nergia elétrica - segundo afirmação do Sr. Ministro,
p.m pronunciamento feito em Belém, trata-se do maior

'ograma de eletrificação da América Latina, há ne
I,.;essidade de se observar uma série de requisitos,
sem os quais as referidas metas não alcançarão seu
objetivo primário, que é a fixação do homem no meio
rural e a erradicação da pobreza:

1 - Liberação de recursos da União, em convê
nio com Estado e Municípios, para realização do zo
neamento agroecológico e econômico da região, vi
sando disciplinar a implantação de diversas ativida
des produtivas - agropecuária, tnineração, agroin
dústria etc., obedecendo-se a vocação natural de
cada área;

2 - Liberação de recursos da União, em convê
nio com Estado e Municípios, para recuperar as áreas
degradadas que, além de energia elétrica, necessi
, am de recursos para serem aplicados em irrigação;

:::- .- Garantia de qualidade de vida para as famílias
da área rural também por outros meios, como, por
€'.I"'mplo, proceder a uma revisão fundiária, procuran
do destinar terras a quem dela viva; deslocamento
dos benefícios da reforma agrária para trazer investi
mentos em estradas vicinais, energia elétrica, distri
buição de água, escolas, hospitais, postos médicos,
medicamentos, etc. Para reforçar esse argumento fa
zemos uso das palavras do Ministro Raul Jungmann

.: 3 de dezembro de 1998, em Belém do Pará: "É
J,,; ...ário que se quebrem as paredes que dividem

d agricultura familiar ea reforma agrária, expondo que
a reforma agrária com seus benefícios é um departa
mento da agricultura e que deve ser entendida como
contrato entre o setor público e o privado, ainda que
seja esse pobre e sem terra". Para melhor esclareci
mento, o art. 187 da Lei Maior preceitua que a política

agrícola será planejada e executada com a participa
ção efetiva de todos os setores de produção e in
fra-estrutura, envolvendo produtores e trabalhadores
rurais, bem como do setor de comercialização, arma
zenamento e transportes;

4 - Combate à pobreza e à miséria em nossa re
gião, em sua maioria desocupada e marginalizada
por falta de mercado de trabalho.

Há, portanto, necessidade não de se extinguir
órgãos como Banco da Amazônia, Banco do Nordes
te e outros, e sim expandi-los e aperfeiçoá-los para
promoverem o desenvolvimento regional. Necessário
também se faz uma ação mais decidida e cooperativa
do Poder Público - Ministério do Trabalho, à frente da
sociedade civil organizada, com a finalidade não so
mente de assessoramento técnico e de ensino, atra
vés de Senac, Sebrae, Senar, fundações, sindicatos e
conselhos de desenvolvimento, transformando-os em
condutores do desenvolvimento regional e agentes
multiplicadores para o setor produtivo do País.

Quando tais programas forem concretizados
conjuntamente, teremos em nosso País o maior
exemplo de integração das políticas de desenvolvi
mento regional de que se tem notícia até agora, com a
transformação do Ministério de Minas e Energia num
dos órgãos principais e indispensáveis para erradicar
a pobreza em nosso País.

Sr. Presidente, solicito divulgação de meu pro
nunciamento no Jornal da Câmara e no programa A
Voz do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrM e Srs. Deputados, durante a manhã de hoje, sob a
Presidência do Deputado Ricardo Izar, realizou a sua
primeira reunião de trabalhos a Comissão que apre
cia a Proposta de Emenda à Constituição nº 472, de
1997, relativa à limitação do instituto das medidas
provisórias, para a qual convergem as vistas do pró
prio Congresso e da opinião pública brasileira, parti
cularmente após a manifestação explícita do Senador
Antonio Carlos Magalhães de que gostaria de contar
com o apoio da Câmara para o acolhimento da maté
ria, sem alterações, a fim de ensejar sua imediata pro
mulgação.

Ressalte-se que, de conformidade com o texto
aprovado, a medida provisória terá vigência por ses
senta dias, renováveis por igual prazo, findo o qual
será a proposição colocada na Ordem do Dia do Con
gresso, como primeiro item, embargando, portanto, o
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exame de qualquer outro, até que seja obtida uma de
liberação congressual a respeito.

Não será demais recordar que o texto, modifica
do seguidas vezes, teve, em 1994, a autoria do então
Deputado e hoje Ministro Nelson Jobim, do Supremo
Tribunal Federal, recebendo alterações da lavra do
Senador José Fogaça, responsável pela última ver
são, pendente agora do pronunciamento da Câmara
dos Deputados, a ocorrer, presumivelmente no mês
que hoje se inicia.

Vale destacar que, durante a elaboração consti
tucional, entre 1987 e 1988, o polêmico tema foi obje
to de acirrados debates, a partir do instante em que
se suprimia o draconiano decreto-lei, surgindo a me
dida provisória como instrumento capaz de agilizar o
processo legislativo naqueles casos em que estives
sem configurados os pressupostos da relevância e ur
gência, capazes de garantir a manifestação de admis
sibilidade, com a qual a proposição teria andamento
normal, podendo, inclusive, transformar-se - se
emendas fossem aceitas - em projeto de conversão.

Em respeito à verdade histórica, o Relator Ber
nardo Cabral teve os seus momentos de relutância na
aceitação da proposta, mesmo depois de sobre a
mesma haverem opinado a Comissão Temática res
pectiva e a de Sistematização, preponderando, na
ocasião, o desejo de dotar-se o Poder Legislativo de
mecanismo em condições de permitir uma maior ce
leridade no trâmite de tudo quanto passava a signifi
car demanda da sociedade, através de seus segmen
tos mais representativos.

O Deputado Roberto Brant, Relator indicado,
terá a seu cargo o aprofundamento da discussão, es
clarecendo se a redação elaborada pelo Senado deve
ou não prevalecer irrestritamente, o que abreviaria o
seu andamento na Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, assim como neste Plenário sobera
no.

Desde ontem, começou a fluir o prazo para
apresentação de emendas, o que nos permite prognos
ticar um debate de alto nível, até mesmo pela nature
za do assunto, que possui serias implicações no rela
cionamento entre Executivo e Legislativo.

As audiências públicas, com a participação de
figuras preeminentes de nossos círculos jurídicos,
efetivar-se-ão nos dias 15 e 22, já tendo sido selecio
nados, unanimemente, os expositores, entre os quais
se destacam os Profs. Celso Bastos e Celso Bandeira
de Melo, o Presidente do Conselho Federal da OAB,
Reginaldo Oscar de Castro, e o Senador Bernardo
Cabral.

Não é mais possível que continuemos a assistir
à edição continuada de medidas provisórias e as suas
inevitáveis reedições, o que tem ocorrido desde 1988
nas sucessivas gestões, como as de José Sarney,
Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique
Cardoso - todos excessivamente pródigos em utilizar
esse caminho, que pode ser entendido como autênti
ca conspurcação de uma atribuição inerente ao Con
gresso, que é fundamentalmente a de legislar.

Como membro da Comissão referida, confio em
que os seus membros empenhar-se-ão na busca de
uma solução compatível com a necessidade de pôr
cobro aos exageros cometidos até agora, sem prejuí
zo, como é obvio, do interesse coletivo, que nos cabe
preservar, acima de tudo.

O SR. NILSON PINTO (Bloco/PSDB - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"'!!! e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna reiterar o meu
apoio e a minha solidariedade à posição tomada e
mantida com firmeza pelas agências de viagens bra
sileiras no contencioso instalado quando as compa
nhias de aviação, de forma unilateral, resolveram re
duzir as taxas de comissionamento pela venda de bi
lhetes de passagens aéreas.

Todos têm conhecimento de que, recentemente,
a Varig, a TAM e a Transbrasil, seguindo o exemplo da
empresa norte-americana American Airlines, decidi
ram reduzir o comissionamento das agências de via
gens referentes à venda de bilhetes de passagens
aéreas. A redução foi de 9% para 6% nas passagens
internacionais e de 10% para 7% nas passagens do
mésticas.

As agências de viagens insurgiram-se contra
essa medida, tendo em vista as conseqüências dano
sas para o mercado de trabalho e para o desenvolvi
mento do turismo brasileiro. Afinal, a medida prejudi
ca um conjunto de 12 mil agências de viagens exis
tentes no Brasil, que geram 46 mil empregos diretos e
416 mil empregos indiretos, responsáveis pela co
mercialização de 75% das passagens aéreas vendi
das no Brasil.

As taxas de comissionamento praticadas, há
muitos anos, vinham sendo mantidas nos mesmos
patamares, simbolizando uma aliança comercial ge
radora de dividendos para os dois lados e segurança
para os trabalhadores das agências.

O conjunto de empresas e de empregados foi
tomado de surpresa pela decisão das companhias
aéreas, tomada de forma unilateral e intempestiva,
sem qualquer negociação prévia, rompendo uma tra
dição de parceria no atendimento ao consumidor dos
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serviços de transporte aéreo. Agindo dessa forma, as
companhias aéreas impediram que as agências tives
sem tempo e oportunidade para receber e conceber
uma estratégia de enfrentamento da medida, que de
início acarreta uma redução de 33% na sua receita e,
o que é o mais preocupante, uma conseqüência
absolutamente traumática: a demissão de emprega
dos das agências de viagens.

Lembro novamente que as empresas de viagem
empregam atualmente 46 mil brasileiros diretamente
e geram, indiretamente, cerca de 416 mil empregos.
Iniciativas como as tomadas pelas companhias aéreas
constituem-se em ações desagregadoras, que criam
condições favoráveis à articulação dos componentes
do sistema, comprometendo o esforço governamen
tal e frustrando os anseios da sociedade civil de ele
ger o turismo como um dos alicerces da base produti
va do País.

Isso é particularmente lamentável quando se
iniciam programas de fortalecimento do turismo no
País, concebidos no âmbito do plano plurianual, que
exigem, portanto, a participação e a cooperação de
todas as organizações integrantes do Sistema Nacio
nal de Turismo.

É com base nessas reflexões que grande núme
ro de Parlamentares apóia a posição das agências de
viagem, em uma causa que transcende a mera ques
tão corporativa, para incidir em tema crítico para o
País, que é a questão do emprego e do desenvolvi
mento.

Por tudo isso, Sr. Presidente, quero registrar
com satisfação a ação do Poder Judiciário brasileiro,
que, até este momento, em diferentes Estados do
País, já concedeu dezoito liminares em favor das
agências de viagem, impedindo a redução unilateral
das taxas e, com isso, garantindo os empregos de mi
lhares de trabalhadores.

Quero, também, festejar e aplaudir a recentíssi
ma decisão da Transbrasil de tornar sem efeito as me
didas tomadas inicialmente, mostrando sua compre
ensão para com os argumentos apresentados pelas
agências, por Parlamentares e todos aqueles que se
preocupam com a sobrevivência do setor. E quero, fi
nalmente, conclamar a Varig e a TAM a tomarem a
mesma decisão, fazendo com que a harmonia e a
tranqüilidade retornem a um setor tão importante
para o País.

Essas eram as observações que tinha para re
gistrar, Sr. Presidente, agradecendo a atenção de to
dos e solicitando à Mesa a publicação destas consi-

derações no Jornal da Câmara e no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Nilson Pinto,
o Sr. Ubiratan Aguiar, 1º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Enio Bacci, § 2/J do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Geraldo Simões.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, SrI!! e Srs. Deputados,
tive oportunidade de participar ontem de audiência
pública na Comissão Especial do Salário Mínimo e,
depois da exposição dos técnicos, entre eles repre
sentantes do Dieese e da Fundação Getúlio Vargas,
fiquei mais convencido de que o debate sobre a im
possibilidade de se pagar salário mínimo de 100 dóla
res não tem consistência alguma.

Disse o Presidente da República que o salário
mínimo não poderá ser de 100 dólares, porque isso
comprometeria a Previdência Social. Saí da reunião
convencido de que o que falta é vontade política e
sensibilidade por parte do Presidente da República
para com 12 milhões de aposentados e 14,6 milhões
de trabalhadores que recebem salário mínimo.

Ontem, Sr. Presidente, os jornais apresentaram
uma queda do salário mínimo em relação à renda na
cional de 8% na década de 90, enquanto a riqueza do
País cresceu 20%.

Na região metropolitana de São Paulo, em
1985, a quantidade de trabalhadores com carteira de
trabalho assinada representava 52% das ocupações.
Ano passado, esse percentual caiu para 40%, dife
rentemente de outros países. Na Alemanha, que tem
servido, segundo notícias, ao Presidente da Repúbli
ca de inspiração para algumas decisões, os trabalha
dores com carteira de trabalho assinada representam
92% dos ocupados e, na França, 86% dos ocupados.

Se temos no Brasil um número enorme de tra
balhadores trabalhando sem carteira assinada, se te
mos um índice de desemprego extraordinário, é claro
que a Previdência Social não está bem. Mas isso é
fruto da política adotada por nosso Presidente da Re
pública. O que temos é o desemprego e o crescimen
to da informalidade, frutos exatamente da política
adotada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso nos últi
mos cinco anos.

Fico mais triste ainda, Sr. Presidente, quando
S. ExA, ao se referir aos pobres ao longo do seu Go-
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vemo, usava de muito ironia. Lembro-me de que dizia
que o número de pobres estava diminuindo, que eles
já podiam até comer frango, que eles já podiam até
colocar dentadura. Disse ainda o Presidente da Re
pública, numa célebre frase: "Minha empregada até
está viajando para o exterior", querendo dizer com
isso que estava havendo um aumento da renda no
Brasil, enquanto os números mostram que, nesses
dez anos, caiu em 8% a participação do salário na
renda nacional.

Portanto, vejo um Presidente muito duro, muito
insensível, muito resistente em adotar medidas que
levem à redução da pobreza no Brasil - e a pobreza
no Brasil envergonha-nos perante o mundo - e um
Presidente, por outro lado, que tem ajudado muito na
questão de transformar em mais rico quem já é rico,
porque esta política de aumento de juros é uma trans
ferência extraordinária de recursos da União para os
ricos. Estão sendo transferidos 7,5 % do PIB para os
ricos deste País para que fiquem mais ricos.

Se V. EXª for olhar o comportamento do BNDES
- está no último jornal do BNDES - verá que ele in
vestiu mais em compra de ações nos pregões da Bol
sa do que na agropecuária, no comércio e na indús
tria. O BNDES investiu 1 bilhão e 923 milhões de reais
na compra de ações e apenas 1 bilhão e 287 milhões
de reais na agropecuária e 1 bilhão e 406 milhões de
reais no comércio e nos serviços.

Essa situação toda, S. Presidente, está levando
o Brasil para esse estado de barbárie que todos esta
mos vendo na televisão, no rádio, nos jornais. E quem
anda pela rua vê isso.

Isso tem de ser alterado. Os 12 milhões de apo
sentados e 14,6 milhões de traoalhadores que rece
bem salário mínimo não podem 'suportar esse clima
de insensibilidade do Governo.

Enquanto isso, constatamos que os balanços
bancários alcançam volumes nunca antes atingidos.

Portanto, aí estão os indicatiyos de que o PIB,
de fato, está crescendo no Brasil. Mas essa riqueza
está cada vez mais concentrada, e todos concorda
mos com o fato de que um salá~io mínimo decente,
justo, que estaria muito acima de cem dólares, é um
instrumento extraordinário para a distribuição de ren
da e redução da pobrezÇi.

Sr. Presidente, esta Casa deve trabalhar com os
prazos estabelecidos, cujo encerramento está previs
to para o dia 16 março, e votar essa proposta, que é
antiga, e, graç:as a Deus" ganha cada vez mais aade
são de Parlamentares e partidos.

Se o Presidente da República está insensível
quanto a pagar um salário de 180 reais aos 26 mi
lhões de brasileiros aposentados ou da ativa, cabe a
esta Casa, ao Congresso brasileiro votar uma propos
ta de aumento do salário mínimo para cem dólares, a
fim de que possamos contribuir para a redução da po
breza no País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, S(-§ e Srs. Deputados,
, hoje pela manhã váriéls agências do Banco do Brasil

no Estado do Ceará foram ocupadas por trabalhado
res rurais, que lutam por crédito para o custeio agríco
la da safra de 2000 e nada conseguem.

Na cidade de Crateús, mais de 600 trabalhado
res amanheceram o dia dentro da agência bancária;
em Itapipoca, aproximadamente 300 trabalhadores
rurais; em Massapê, mais de 100 trabalhadores rura
is; na cidade de Independência, em torno de 200 tra
balhadores rurais, e esse movimento é crescente no
Estado do Ceará. É bom registrar que, já no'final de
1999, durante todo o mês de janeiro e prjncipalmente
na última sexta-feira, os trabalhadorés rurais estive
ram na sede do Incra, que hoje é quem supervisiona
todas as operações e as propostas de empréstimos
para a agricultura familiar.

Quando esse segmento era subordinado ao Mi
nistério da Agricultura, o tratamento era mais ágil e
prestativo; depois que ele foi transferido para o Minis
tério da Reforma Agrária, como forma de separar a
agricultura familiar que hoje é responsável por 80%
da produção do milho, do arroz, do feijão, da farinha
de mandioca, de tudo o que vem para nossa mesa, fi
'cou sendo tratado com política compensatória e não
mais integrando a pauta de produção da Nação brasi
leira. No Ministério da Agricultura ficaram apenas os
grandes negócios, os grandes empresários e aqueles
que se voltam para o setor produtivo.

É preciso também consignar que, no caso con
creto do Banco do Brasil, ele recebeu 220 propostas
coletivas, num total de 7.693 famílias a serem benefi
ciadas. Isso representa um montante de 7 milhões,
474 mil e 919 reais para fins de empréstimo. Regis
tre-se também que o Banco do Brasil recebeu uma
dotação orçamentária de 7 milhões e 500, mil reais
para investir no chamado Pronaf - A, que são recur-

, sos destinados ao investimento,e ao custeio agrícola.
Infelizmente, a Resolução nQ2.671, de 29 de no

vembro de 1999, do Banco Central do Brasil, assina
da pelo Sr: Armínio Frag~ Neto, determina que só se
pode emprestar dinheiro para o custeio agríc~la se,
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primeiro ou concomitantemente, forem feitos emprés
timos para investimentos; e a proporção exigida é:
para cada real destinado ao custeio agrícola, dois de
vem ser para o investimento. Portando, dos 7 milhões
e 500 mil reais de que o Banco do Brasil dispõe no
seu orçamento para aplicação na agricultura familiar,
ele s6 poderia investir 2 milhões e 500 mil reais no
custeio. Como os outros 5 milhões ficariam retidos,
aguardando os meses de julho e agosto, época em
que se começa a investir na infra-estrutura do setor,
existe a pressão por parte dos trabalhadores rurais e
das suas entidades, em especial a Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará,
para que os 7 milhões e 500 mil reais sejam integral
mente destinados ao custeio, o que atenderia à de
manda daquele Estado, resolveria o grave problema
da ocupação das agências bancárias e aumentaria a
produção estadual.

É bom registrar também que nos anos de 1998 e
1999 não tivemos inverno e essas famílias de traba
lhadores foram tratados com cesta básica e car
ro-pipa. Quando o inverno aparece, quando temos a
possibilidade de uma excelente safra agrícola, vêm
os burocratas do Planalto impedir a liberação do cré
dito, impedir a operação de financiamento agrícola,
inviabilizando a agricultura no Estado do Ceará.

Solicitamos ao Ministério da Reforma Agrária
uma audiência para discutir essa matéria, e o Dr. José
Abraão receberá hoje, às 18h30min, a bancada
cearense para discutirmos essa importante matéria.
Espero que a burocracia não se sobreponha à produ
ção e, particularmente, à produção de alimentos para
o nosso povo. Os recursos existem; falta apenas um
pouco de boa vontade do Conselho Monetário Nacio
nal e do Banco Central, que disciplinam essa matéria.

É incompreensível a agricultura familiar, que
destina, em média, 900 reais por família, ter que parar
nas mãos do Sr. Armínio Fraga Neto, legítimo repre
sentante do Grupo Soros, o maior grupo especulador
do mundo, e que no Brasil vem cuidar de 900 reais
que vão financiar a pequena produção.

Esse é o Brasil que, ao invés de enfrentar os
seus problemas concretos, traz um banqueiro ou um
representante desse segmento para disciplinar crédi
to de 900 reais para a agricultura familiar. Basta uma
portaria. O dinheiro existe e está no banco, mas esse
dinheiro não pode ser emprestado porque não se
está voltando para os interesses daqueles que fazem
a nossa economia, daqueles que fortalecem a produ
ção brasileira.

o SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.1!! e Srs. Depu
tados, já é do conhecimento público, principalmente
dos nobres colegas desta Casa, a iniciativa do bri
lhante Senador da República e amigo Jorge Bornhau
sen, de propor ao Congresso Nacional a aprovação
do projeto que cria o Código de Defesa do Contribuin
te.

Particularmente, considero a medida muito sa
lutar, oportuna e extremamente necessária, porque,
com certeza, haverá de corrigir algumas ou todas dis
torções, todas as aberrações e discrepância que en
volvem hoje em dia o fisco nacional, através do con
junto de órgãos da administração pública encarrega
dos da arrecadação de tributos e da fiscalização dos
contribuintes.

Gostaria, inclusive, antes mesmo de tecer qual
quer tipo de consideração, de solicitar ao Presidente
da Mesa que faça constar nos Anais desta Casa o ex
celente artigo "Em Defesa do Contribuinte", do Presi
dente da Federação do Comércio do Estado do Rio
de Janeiro, Sr. Orlando Diniz, publicado sexta-feira
passada, dia 25 de fevereiro, na página 7, de "Opi
nião", do jornal O Globo.

No artigo, bastante claro e objetivo, o líder em
presarial carioca consegue efetivamente relatar, não
s6 atos condenáveis de injustiças, como também até
que ponto chega o abuso, a truculência e o total des
respeito contra uma categoria que produz riqueza e
bem-estar social para este País. Diz o nobre articulis
ta, logo na abertura de suas considerações, que o
meio empresarial, "por razões óbvias, identifica na
truculência fiscal um dos maiores obstáculos à ativi
dade produtiva, como também de todo cidadão que
paga impostos neste País."

Corno se pode ver, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
trata-se de um desabafo muito preocupante, princi
palmente num momento em que a Nação amarga ín
dices jamais verificados de desemprego. A gente per
cebe que existe uma ponta enorme de ressentimento
e mágoa no coração dos homens que trocam a espe
culação e a ciranda financeira pela produção da ri
queza deste País. E tudo nos faz crer que o agradeci
mento ou o reconhecimento do estado chega através
de seu poder imperial quando os problemas se refle
tem nas questões tributárias.

A bem da verdade, já é hora de se dar um basta
nisso tudo. Até porque, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
a consolidação do processo democrático nos faz
acreditar que vivemos hoje também o Estado de Direito
pleno. Não podemos mais permitir que a desigualda-
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de jurídica na relação do contribuinte com o fisco con
tinue andando de mãos dadas com uma espécie de
Estado decadente. Não se pode punir sem provas e
sem a garantia da defesa prévia, já que todos são ino
centes perante a lei, até prova em contrário. Hoje, la
mentavelmente, prevalece a máxima de que todos
são culpados perante a lei até prova em contrário.'

O empresário Orlando Diniz denuncia no seu
brilhante artigo uma realidade muito dura e cruel, qual
seja, a de que o aparelho tributário, seja em qualquer
esfera do Estado, simplesmente condena, antes de
julgar, se colocando no direito de promover a classe
produtora deste país à execração pública, com enor
mes prejuízos morais, não raramente redunciando na
desgraça do empreendimento atingido.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, o nobre Senador Jorge Bornhausen está
se empenhando na aprovação do seu projeto, que,
por certo, haverá de conquistar a simpatia e o apoio
nacional, porque pretende resgatar direitos inaliená
veis, direitos mínimos do cidadão ou da empresa di
ante do Estado, como bem deixa claro o nobre empre
sário no seu artigo escrito para O Globo.

Defende ainda o Senador Bornhausen que o
contribuinte tem direito a conhecer todos os passos
do processo movido contra ele, podendo requisitar
cópias de qualquer documento anexado. E deixa
claro também o Parlamentar que o mínimo que se
pode conceder a um acusado, desde que se esta
beleceu o Estado de Direito neste país, é que pelo
menos ele saiba do que, por que e como está sendo
acusado.

Da mesma forma, a nova lei haverá de garantir
ao cidadão contribuinte a oportunidade de defesa an
tes mesmo de qualquer decisão administrativa, dan
do-lhe o direito de ser acompanhado por um advoga
do em qualquer fase do processo. Por fim, cria a figura
do advogado-geral do contribuinte, ou seja, o ouvidor,
a quem caberá fazer cumprir os preceitos da nova le
gislação, que por certo será aprovada no Congresso
Nacional.

Só para encerrar as nossa humilde considera
ção, devo dizer que são medidas ou iniciativas como
esta do nobre Senador Bornhausen que ajudarão
este País a caminhar em direção ao seu próprio de
senvolvimento socioeconômico, capaz de torná-lo efi
ciente, justo, forte e promissor para as novas e futuras
gerações. Chega de tempo perdido! O Brasil não
pode mais convier à margem do progresso, tampouco
na contramão dos ideais da igualdade e da fraternida-

de. Parabéns, Senador Bornhausen! Parabéns, em
presário Orlando Diniz:

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

EM DEFESA DO CONTRIBUINTE

A iniciativa do presidente do PFL, senador Jorge
Bornhausen, de apresentar ao Congresso projeto
que cria o Código de Defesa do Contribuinte merece
aplauso não só da classe empresarial, que por razões
óbvias identifica na truculência fiscal um dos maiores
obstáculos à atividade produtiva, como também de
todo o cidadão que paga imposto neste país. O poder
imperial do Estado brasileiro em questões tributárias
s6 é comparável ao absolutismo francês do século
XVII.

A desigualdade jurídica na relação do contribu
inte com o fisco é tão antiga quanto o Estado. E a pre
tensiosa "constituição-cidadã" de 1988, redigida com
a ambição de resgatar a cidadania, só fez agravar a
diferença. Diante do Fisco, o cidadão é sempre culpa
do, até prova em contrário. Primeiro paga, mesmo
que a cobrança seja injusta. Depois se lhe dá a espe
cial concessão de recorrer na Justiça.

O que o senador Bornhausen propõe com o Có
digo de Defesa do Contribuinte é apenas que se esta
beleça o princípio jurídico elementar de que todos são
iguais perante a lei. Quer que o contribuinte, seja
pessoa física ou jurídica, possa participarde concorrên
cias públicas, goze dos mesmos direitos a incentivos
fiscais e a financiamentos que tinha antes de proces
sos fiscais serem instaurados, até que a Justiça profi
ra a sentença. O aparelho tributário - seja na União,
nos estados ou municípios - condena antes de julgar
e sente-se no direito de estampar o nome do contribu
inte em índex condenatórios elaborados pela buro
cracia oficial.

A arrogância fiscalizatória invade estabeleci
mentos comerciais sem mandato judicial, outorga-se
o direito de vasculhar livros, papéis de documentos e,
quando bem entende, de botar a polícia como garan
tia da força.

Interdita empresas, impõe barreiras fiscais, can
cela inscrições de contribuintes no cadastro de pes
soas ou jurídicas, mesmo que a dívida seja questio
nada em juízo. Pior ainda. Divulga listas de devedores
em jornais causando-lhes prejuízos que depois não
há como reparar.

A proposta do senador Bornhausen procura res
gatar direitos mínimos do cidadão ou da empresa di
ante do Estado. Estabelece, antes de mais nada, que
o contribuinte tem direito a conhecer todos os passos
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do processo movido contra ele, podendo requisitar
cópias de qualquer documento anexado. O mínimo
que se pode conceder a um acusado desde que se
estabeleceu o Estado de direito é que saiba de que,
por que e como o acusam. A sociedade conquistou o
regime de garantias democráticas, mas esqueceram
de avisar a burocracia fiscal. Senão vejamos:

A segunda garantia requerida pelo senador é
que em qualquer situação será dada oportunidade de
defesa ao devedor antes de decisão administrativa. E,
mais adiante, estabelece que quem estiver em débito
sempre poderá ser assistido por advogado em qual
quer fase do processo. Quando um senador da Repú
blica reivindica direitos tão elementares é sintoma de
que a Constituição vale para o cidadão mas não vale
para o Estado.

Mas o senador vai além. Quer que o devedor te
nha o direito de identificar os funcionários envolvidos
em investigação de débito e que o Fisco também te
nha prazos a cumprir. Que o devedor possa fazer sua
defesa por escrito, que lhe seja concedido o direito de
pagar o tributo na rede bancária, se preferir, e que
qualquer pedido de esclarecimento lhe seja respondi
do em no máximo 30 dias. Se há prazo para que pa
gue, também é de direito que se cumpram prazos
para esclarecimento.

A proposta estabelece, ainda, a criação da figu
ra do advogado-geral do contribuinte, que fiscalizará
o cumprimento da lei pelo Fisco, podendo representar
o contribuinte diante do Estado.

O senador Bornhausen terá o apoio da socieda
de contra essa tirania. Garantir o direito do cidadão é
garantir, inclusive, o seu direito diante do Estado.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sre e Srs. Depu
tados, senhoras e senhores que acompanham a ses
são da Câmara Federal, muito se tem falado, princi
palmente ao longo das últimas semanas, do drama vi
venciado pela população brasileira, drama esse im
pingido, na verdade, pelo cartel dos medicamentos,
esse poderoso e criminoso cartel das indústrias priva
das, especialmente multinacionais.

Sr. Presidente, esta manhã, na CPI dos Medica
mentos, tivemos a honra de receber o ex-Deputado
José Elias Murad, que fez uma explanação absoluta
mente contundente aos membros da CPI. S. Ex! apre
sentou diagnósticos e avaliações feitas anteriormente
por outras duas ou três CPI que analisaram esse
mesmo assunto. No diagnóstico, Sr. Presidente, Sr/!!! e
Srs. Deputados, está absolutamente expresso que se
tomem medidas urgentes e emergenciais para que

não dobre o cartel dos medicamentos. É preciso, sim,
decisão política para enfrentar o cartel dos medica
mentos.

Um dos temas trazido pelo ex-Deputado José
Elias Murad foi exatamente o número de espécies far
macêuticas que estão autorizadas a serem comercia
lizadas no nosso País pelo Ministério da Saúde e pela
sua área de Vigilância Sanitária. O Brasil tem hoje,
segundo estimativas, mais de 30 mil tipos de medica
mentos que estão à disposição da população, sendo
vendidos livremente. É grande o volume de medica
mentos desnecessários e ineficazes ofertados à po
pulação brasileira, aqueles que o Presidente da Abi
farma chamou de "bons para otário", que, na verdade,
são produzidos e comercializados por criminosos. A
população que consome esses medicamentos não
tem nenhuma culpa, evidentemente, por não ter um
Estado que a proteja da indução de consumo de me
dicamentos que não têm nenhuma eficácia.

Para que se tenha um padrão de comparação,
Sr. Presidente, os Estados Unidos, por exemplo, tan
tas vezes citados em diferentes assuntos que se ana
lisa neste País, não têm mais do que 6 mil espécies
de medicamentos sendo comercializados; a Suécia
tem 2.600. Estima-se tecnicamente que não precisa
ríamos mais de 300 ou 400 tipos de medicamentos
para atender às reais necessidades de saúde da nos
sa população. O restante é um comércio que busca o
lucro fácil em cima da angústia daqueles que, muitas
vezes, não encontram atendimento no SUS, porque
falta dinheiro para proporcionar o volume adequado
de consultas médicas, e terminam tendo que apelar
para a compra de um medicamento que o Presidente
da Abifarma chama de "bom para otário".

Dirijo minha pergunta desta tribuna a todos os
Deputados, especialmente ao Sr. Ministro da Saúde:
por que não se inicia amanhã a formação de uma co
missão de notáveis, neste País, para reavaliar as 35
mil autorizações de produção e comercialização de
medicamentos que existem no País? Tenho certeza
de que deveriam cortar, no mínimo, 20 mil autoriza
ções. Deve ser cortada acomercialização desses pro
dutos que não trazem nenhum benefício para a saúde
pública.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, ficou eviden
te na explanação do ex-Deputado Elias Murad aquilo
que eu defendi, há poucas semanas, desta tribuna,
ou seja, que um mecanismo potente de inibir, coibir e
combater o cartel criminoso da indústria de medica
mentos é a ampliação da produção pública de medi
camentos. Só que os Governos que se sucedem no



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 09941

nosso País sucatearam os laboratórios públicos ao
longo dos últimos anos. Eles fecharam a Ceme, por
exemplo. Alguns dizem que a Ceme era um antro de
corrupção. Pergunto: quando há corrupção num lugar
necessário para o povo brasileiro, nós coibimos, com
batemos e punimos a corrupção ou fechamos o órgão
e entregamos esse mercado, de mão beijada, para as
multinacionais de medicamentos? A minha resposta,
Sr. Presidente, é não fechar, mas ampliar a produção
de medicamentos públicos e estabelecer uma con
corrência pública com os medicamentos produzidos
nos laboratórios, causando uma competição no mer
cado com os medicamentos produzidos pela indústria
farmacêutica. Com isso, garanto que o preço vai cair.

O que aconteceu no nosso País há poucos me
ses? Proibiu-se o financiamento a empresas públicas
por parte do BNDES. Então, hoje o BNDES está proi
bido de financiar a ampliação dos laboratórios públi
cos. Estou pedindo ao Ministro José Serra que reava
Iie e suspenda essa medida, converse com o Banco
Central, abra uma faixa de crédito no orçamento pú
blico de pelo menos 100 ou 150 milhões de reais para
ampliar os laboratórios públicos. Aí, sim, vamos con
correr com os laboratórios privados e alterar essa ló
gica perversa que perdura há anos. Para isso, temos
ações emergenciais.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sro!!! e
Srs. Deputados, há alguns anos, baseados num es
forço muito grande, sustentado por um movimento po
pular e por uma organização não governamental, lu
tamos pela consolidação da bacia hidrográfica do rio
Itapemirim, ao sul do Espírito Santo. Esta bacia com
preende 16 Municípios no Estado do Espírito Santo e
um no Estado de Minas Gerais, o Município de Laji
nha, abrangendo um total de 41 Oa 420 mil habitantes
e uma área'de aproximadamente 6 mil quilômetros
quadrados. Esta é a principal bacia hidrográfica da re
gião sul do Estado do Espírito Santo.

Queremos deixar registrado, Sr. Presidente,
que comemoramos a presença no Espírito Santo,
na semana passada, do Ministro do Meio Ambiente,
que por lá esteve durante dois dias conversando
com os movimentos populares e organizaçõe$
não-governamentais, realizando atos e participan
do de manifestações em favor da vida. Num desses
atos importantes, para o qual contamos com a pre
sença do Ministro Sarney Filho, pudemos consolidar
uma parceria mútua de recursos técnicos, humanos e
financeiros entre o Ministério do Meio Ambiente, o
Fundo Nacional do Meio Ambiente e os Municípios ao

sul do Espírito Santo. Foi firmada uma parceria para a
consolidação de um sistema de informação hidrológi
ca da bacia do rio Itapemirim, com o objetivo de pro
ver instrumentos básicos e necessários para a defini
tiva implementação da gestão dos recursos hídricos
daquela bacia, fornecimento de subsídios para a ela
boração do plano de recursos hídricos da bacia do
Rio Itapernirim, além de assegurar a compatibilidade
ea qualidade de água entre os seus usuários, estabe
lecendo critérios e diretrizes para os processos de ou
torga de direito e de uso de água do licenciamento
ambiental.

Com es~es elementos, Sr. Presidente, os objeti
vos que alcançamos ou o custo/benefício gerado por
esta parceria é seguramente a consolidação do con
sórcio intermunicipal, já dando um passo seguro e só
lido na direção da formação do futuro comitê da bacia
do Rio Itapemirim por meio de instrumentos que auxi
liem na formação de um modelo de gestão dos recur
sos hídricos da bacia.

Esses resultados, Sr. Presidente, Srª! e Srs.
Deputados, só foram possíveis graças a um trabalho
intenso ao longo dos últimos cinco anos, em que mo
vimentos populares, Municípios, Prefeitos, agências
municipais e a parceria definitiva do Ministro Sarney
Filho puderam consolidar e sustentar essa grande
realização.

Queremos pois fazer este registro, de funda
mentai importância para a região sul do Espírito San
to, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim e
para todos os municípios daquela região.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª! e Srs.
Deputados, persiste, já por algum tempo, nas lides
deste Parlamento, fomentada pelo clamor da so
ciedade brasileira, a polêmica discussão se o Con
gresso Nacional mantém a legislação que criou a ree
leição para os cargos do Executivo ou se retornare
mos ao sistema anterior.

É do conhecimento de todos nós, membros des
ta Casa, qlJe a experiência da reeleição dos governos
no pleito de 1998, principalmente nos Estados, cons
tituiu-se prejuízo para a máquina pública brasileira e,
conseqüentemente, para a consolidação do processo
democráti(~o.

Pelo que vemos no cotidiano deste Poder, a dis
cussão sobre a reeleição vai demandar tempo e cer
tamente reunirá as grandes opiniões de figuras públi
cas abalizadas que, após analisadas pelas Comis
sões, seguirão posteriormente à apreciação do seleto
Plenário desta Casa e do Senado Federal.
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Pensando na celeuma e no conflito de opiniões
que evidentemente este tema está gerando nas Co
missões e nos corredores deste Poder, encaminhei à
douta Mesa desta Casa uma PEC que sugere a mu
dança do § 5Q do art. 14 da Constituição Federal,
acrescentando-lhe mais o § 511- A.

Sr. Presidente, trata-se de uma sugestão al
ternativa, já que se constitui polêmica a questão da
reeleição dos membros do Executivo Federal, Esta
dual e Municipal no Congresso Nacional. Sugiro na
emenda constitucional que proponho, como atenuan
te para a questão, a não eleição dos vices.

O texto assim dispõe: "Art. 14, § 5Q-A. Fica veda
do a quem tiver substituído, no curso do mandato, Go
vernador do Estado e do Distrito Federal e Prefeitos,
concorrer a eleição, no período subseqüente para es
ses cargos."

Peço vênia, nobres colegas, para explicar o que
pretendo com a inclusão desse dispositivo no texto
constitucional. Exemplo: nas próximas eleições muni
cipais de 2000 e, conseqüentemente, nas eleições de
2002, vários mandatários municipais e estaduais no
Brasil vão certamente se afastar de seus cargos, an
tes do pleito, no prazo determinado pela Constituição,
para concorrer a outros cargos. Os substitutos legais
desses mandatários são seus vices, que, obviamen
te, assumirão o cargo.Ora, o texto constitucional em
nenhum lugar trata da questão. Esses, outrora vices,
ora titulares, poderão ou não se candidatarao mesmo
cargo?

Na minha interpretação, se a Constituição não
prevê nenhum óbice, evidentemente poderão candi
datar-se ao cargo que ocupam, para um outro perío
do, sem se afastar do mesmo.

Entretanto, minha Proposta de Emenda Consti
tucional vai criar uma jurisprudência, a fim de não po
lemizarmos o caso.

Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu pro
nunciamento no Programa A Voz do Brasil e nos de
mais órgãos de divulgação da Casa.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, podp "~e reconhecer, sem qualquer titu
beio, que dos tr, ,Poderes da República é evidente
mente o Legislativo o que mais se expõe aos olhos da
população. E isto porque, em sua essência, aqui se
debatem, extensa e intensamente, todas as questões
que, de muitas formas, irão triscar na vida do cidadão.
E desse debate participam os Parlamentares, os ci~

entistas políticos, os meios de comunicação e, último
mas não menos importante, o homem das ruas.

Assim que é possível a todos e a cada um mon
tar opinião própria sobre o Congresso e seus con
gressistas, inclusive quanto àqueles que mal conhe~
ce, em quem sequer votou. E essas opiniões, por ób
vio exibem todas as possíveis discrepâncias, o que
entendemos seja mais que lógico.

Já os Parlamentares, já exatamente os mem
bros da Câmara e o do Senado, nós não podemos
nos curvar a esta ou àquela opinião simplesmente por
nos parecer majoritária. E usamos o teor parecer exa
tamente porque é assim que, no mais das vezes, as
coisas se sucedem. Vamos a um exemplo recente. O
Executivo convocou extraordinariamente o Congres
so para aprovação, segundo pauta previamente defi
nida, de determinados assuntos considerados de re
levo. O Congresso reuniu-se de meados de janeiro a
meados de fevereiro para lidar com essas tarefas. Se
o fez bem ou mal, se as cumpriu por inteiro, se não o
conseguiu, é um aspecto, convenhamos, marginal da
questão. Certo. Os embates travados para aprovação
desta ou daquela medida seguramente impediram
que a matéria fosse aprovada. E isto é ruim? De jeito
alguml O assunto necessitava ser debatido e o foi.
Mas tempo não houve para que se exaurisse o deba
te, razão pela qual há que prosseguir com ele. E isto é
muito bom.

Num repente, no entanto, à falta de fatos políti
cos relevantes, além das futricas criadas por lideran
ças caracterizadas mais pelo que dizem fazer do que
pelo que fazem, a imprensa decidiu-se por medir a
presença de Deputados e Senadores em plenário, er
guendo este pressuposto como condição slne qua
non para o correto funcionamento do Congresso.

Isto é um prato cheio para colorir as colunas
que, antes de informar, sugerem a informação e, por
isso mesmo, fazem-na incompleta e, por vezes, torci
da. O que, temos que aceitá-lo, não é bom. Junte-se a
isso os tantos milhões que cada um de nós recebeu
para permanecer em Brasília durante o que seria o re
cesso e entregue-se esse noticiário ao cidadão co
mum, que está cinco anos sem aumento salarial, que
não tem mais perspectivas em seu trabalho, ameaça
do dia e noite pelo fantasma do desemprego ou do su
bemprego e, por isso mesmo, obrigado a se confor
mar com o relho ardente com que fustiga um patrona
to de todo insensível (exceção feita aos lucros!), e va
mos ter um posicionamento que parece majoritário na
interpretação da ação congressual.

Até aqui a questão tem formulações lógicas,
ainda que nem sempre aceitáveis. Mas, ilógico, de
todo ilógico e, por isso mesmo, inaceitável, é o com-
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portamento de alguns Parlamentares que acabam
por fazer coro com essa contorção da realidade, pre
ferindo, antes de explicar, acatar a opinião que pare
ce majoritária e, a ela submissos, alardear um com
portamento de condenação aos faltosos, aos inertes,
aos desinteressados, valendo-se de uma adjetivação
que, em muitos casos, honraria um cantador de cor
del.

O comportamento da população, como todo fe
nômeno social, tem sua própria dinâmica. E essa di
nâmica pode ser modificada em determinados mo
mentos por interpretações fugidias da verdade, o que
faz dessas verdade, por vezes, algo mais difuso e
confuso que o inconsciente coletivo.

A função das lideranças e estamos nos referin
do às lideranças autênticas é distorcer o contorcio
nismo, é limpar a verdade dos penduricalhos que lhe
são agregados por essa crítica aligeirada e aleivosa,
para repô-Ia em seu devido pedestal. Submeter-se a
esses comportamentos que arrepiam a razão é des
cambar para o ridículo.

Pois foram lideranças assim, Sr. Presidente,
montadas às pressas, que vieram a esta tribuna para
profligar comportamento que entenderam distorcido,
quando, na verdade, a torção estava exatamente na
interpretação que se lhe dava, difundindo-a com exa
gero e alarde. O Presidente Michel Temer foi feliz em
responder a esse criticismo desabrido, quando, em
resposta, afirmou que "deveremos, aqui, nas nossas
manifestações, em primeiro lugar, preservar a ima
gem da Casa e, para isso, apenas ressaltar o que se
passa verdadeiramente".

Ademais do quorum, que, quase sempre, é
apenas um dado quantitativo, nós temos uma missão
a cumprir e que esperamos estar cumprindo desde que
empossados: a garantia de que a democracia, no País, é
um valor univFlrsal e de que necessitamos radicalizar,
sempre que necessário, no sentido de sua institucionaliza
ção em nosso país. Um Congresso vqzio, Sr. Presidente,
não é um Congresso fechado. E é necessário que todas
as Lideranças aqui presentes se dêem conta de uma ver
dade assim tão simples, que é impossível torcê-Ia.

Sr. Presidente, registro esse fato na medida em
que muitos e muitos Parlamentares utilizam esta. tri
buna exatamente para atingir a imagem do Congres
so Nacional. Venho pois em defesa desta Casa e do
Congresso Nacional.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. FÉLIX MENDONÇA (Bloco/PTB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs.
Deputados, o.'Governo vem estudando várias medi-

das para ampliar o Sistema Financeiro de Habitação
e resolver os problemas dos contratos em vigor.

Para incentivar novas contratações, um grupo
de trabalho está estudando uma reformulação geral
do sistema, que será anunciada em março.

A correlação dos contratos poderá deixar de ser
feita pela Taxa Referencial, TR, e passar a ser feita
por uma cesta de índices que incluiria a própria TR e
indicadores de inflação.

Ora, Sr. Presidente, a Comissão de Finanças e
Tributação desta Casa constituiu grupo de trabalho
para estudar exatamente o problema dos saldos de
vedores dos mutuários e já foram ouvidos represen
tantes da Caixa Econômica Federal, Ministério da Fa
zenda e dos bancos particulares.

A nossa preocupação é que aconstituição deste
grupo de trabalho do Governo para estudar a refor
mulação do Sistema Financeiro de Habitação, que
seria anunciada em março, não tenha a audiência
prévia desta Casa.

Há uma grande preocupação com a obrigação
de participação dos bancos nos empréstimos e con
tratos entre os mutuários e as construtoras, encare
cendo ainda mais a prestação da casa própria, ale
gando-se a segurança dos mutuários, aliás, sempre
esquecida. Na verdade, isso se constitui um cartório
para os bancos, como já está acontecendo com o pro
blema dos seguros, porque há no Senado Federal um
projeto que institui o seguro obrigatório que aumenta
também as prestações.

Sr. Presidente, a nossa preocupação é que es
ses projetos são feitos muito mais para atender àque
le sistema parasitário, os bancos e as seguradoras,
enquanto atende muito menos aos mutuários da casa
própria, portanto, encarecendo ainda mais este setor
importantíssimo, gerador de emprego, constituindo,
assim, uma força para a melhoria das condições de
vida das populações mais pobres.

Sr. Presidente, esta a nossa advertência, este o
nosso protesto.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os serviços postais brasilei
ros alcançaram, desde o começo da década de 70,
excelente nível de qualidade, mesmo quando compa
rados aos ele países desenvolvidos.
, ' Nestes trinta anos, a ECT soube crescer sem

endividar-se, ao contrário da maioria das outras
empresas estatais do Governo Federal. Mas, prin
cipalmente, soube montar um quadro de funcioná
rios bem treinados e altamente motivados, que ai-
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cançaram e alcançam alto nível de desempenho, e
isto com salários que, embora dignos, sempre fo
ram dos menores quando comparados aos de ou
tras estatais.

É esta exemplar atuação da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos que nos faz estranhar o
projeto da nova lei postal encaminhada pelo Poder
Executivo ao Congresso Nacional em 30 de junho de
1999.

O projeto, na forma como se encontra, faz pro
fundas modificações no sistema postal brasileiro.
Certamente não temos tempo aqui para analisar to
das as mudanças que o projeto pretende fazer, mas
apenas algumas delas.

A que consideramos mais grave é a do art. 176,
que permite a privatização total do serviço postal bra
sileiro. O que é cômico é que todos os defensores do
projeto dizem, apontando o inciso 111 do art. 176, que a
"Correios do Brasil S.A. Correios", resultante da
transformação da atual ECT, não será privatizada.
Isto efetivamente consta do projeto. Ocorre que os
demais incisos do mesmo artigo dizem que a Cor
reios do Brasil pode segmentar-se e constituir sub
sidiárias, coligadas e controladas, as quais, de
acordo com o inciso VI, podem ser alienadas "no
todo ou em parte".

Como se vê, se o Congresso Nacional aprovar o
projeto na forma original, estará autorizando a privati
zação total do serviço postal brasileiro. A Correios do
Brasil pode ser transformada numa holding vazia,
com nada para controlar. Não é esta a intenção do Mi
nistro das Comunicações e do atual Presidente dos
Correios, como têm reiteradamente declarado. Mas é
uma ofensa à mediana inteligência de todos nós dizer
que a autorização para privatizar o serviço postal bra
sileiro não está no projeto s, mais ainda, dizer que
serviços que se constituem em um monopólio natural,
como o postal, o de telefonia s o de distribuição de
energia elétrica, não ficam mais caros quando privati
zados.

Nos países mais adiantados, os órgãos controla
dores conseguem disciplinar e efetivamente controlar
os respectivos setores. Num país como o nosso, sem
tradição neste tipo de controle e onde a administração
não está aparelhada e não conta com funcionários su
ficientes e capacitados, o controle não existe. O exem
plo da Anatel é marcante: até hoje não possui um qua
dro de auditores que lhe possibilite fiscalizar as opera
doras. A Anatel sequer pode comprovar se os dados
que lhe são fornecidos pelas companhias são reais,
pois não tem quem faça a verificação na fonte.

No caso do serviço postal, o projeto pretende
criar uma agência exclusivamente para controlar o
setor. Acreditamos, sinceramente, que estas atribui
ções poderiam, perfeitamente, permanecer no Minis
tério das Comunicações, como ocorre atualmente.

Outro problema do projeto é que ele passa a
considerar como operadores de serviços postais e
portanto necessitando de outorgas para poderfuncio
nar todas as empresas de transporte. Basta transpor
tar encomendas, de qualquer peso ou tamanho. É o
que se entende quando se analisa os arts. 11, 16, 49
e 86.

Ou seja, a atividade de transporte, hoje livre,
passa a ser uma atividade postal, dependente de ou
torga da agência controladora.

É possível apontar muitos outros pontos que
consideramos problemáticos no projeto da nova lei
postal, mas os aqui citados já são suficientes para di
zer da inconveniência de sua aprovação pelo Con
gresso Nacional.

Vale aqui a máxima da sabedoria popular: "Em
time que está ganhando não se mexe". Se a ECT está
prestando tão bons serviços à sociedade brasileira,
por que acabar com ela e autorizar que a qualquer
momento possa ser inteiramente privatizada?

Por que correr o risco de obrigar nossa popula
ção, especialmente a mais desfavorecida, a pagar
mais caro pelos serviços postais que hoje já são de
excelente qualidade e de baixo custo?

A transformação pretendida, com certeza, não
quer beneficiar o povo brasileiro.

Por tudo o que dissemos, somos totalmente
contrários ao projeto da nova lei postal e conclama
mos todos os Parlamentares a que se posicionem
contrários a ela.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
seja divulgado pelos órgãos de comunicação da
Casa, bem como em A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, mui
sabiamente o Governo Federal lançou o Programa de
Prioridade Térmica PPT, que proporcionará ao País a
necessária geração de energia para fazer frente à re
tomada do crescimento econômico nacional, que já é
real.

Neste contexto, anuncia-se a construção de
uma usina termelétrica na Grande Vitória para aten
der à demanda de geração de energia do Espírito
Santo, cuja indústria foi a que mais cresceu no País
no último decênio, conforme estudos realizados pelo
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
amplamente repercutido pela imprensa nacional.

Se a instalação da termelétrica da Grande Vitó
ria ajuda a corrigir um dos principais entraves ao de
senvolvimento econômico do Espírito Santo que im
porta 80% da energia que consome , a escolha de
sua localização poderá ser o início do resgate de uma
injustiça histórica que se cometeu com o Município de
Cariacica.

Os números são factuais e dispensariam outros
argumentos em defesa da localização dessa usina
termelétrica em nosso Município. Cariacica é o mais
populoso Município do Espírito Santo, com cerca de
320 mil habitantes. Apesar disso, é o mais pobre e o
mais prejudicado da região metropolitana da Grande
Vitória. Seu índice de participação no bolo de Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
do Estado é de apenas 3,3%, uma distribuição per
capita extremamente injusta.

Isso demonstra a exclusão de Cariacica do pro
cesso de extraordinário desenvolvimento econômico
do Espírito Santo, baseado sobretudo nas atividades
voltadas para o comércio exterior. Se não está inte
grada nesse sistema de produção não é porque não
quer, mas porque Cariacica foi impedida de nele parti
cipar.

A injustiça histórica começou a ser feita em
1924, quando o Governador Florentino Avidos cons
truiu a primeira ligação da capital com o continente,
uma ponte de ferro, popularmente conhecida como
Cinco Pontes, cuja altura não permite que passem
por baixo dela sequer as escunas que mostram aos
turistas as belezas da baía de Vitória.

A ponte Florentino Avidos fechou as portas do
mundo para Cariacica, único dos municípios da Grande
Vitória, banhados pelo mar, que não pode participar dos
benefícios econômicos dessa atividade, que representa
70% das riquezas geradas no Estado. Hoje, até as Esta
ções Aduaneiras do Interior (EADI) que se instalaram em
terras cariaciqul:!nses prejudicam o Município, pois têm
suas sedes fiscais em Vitória, não gerando qualquer tipo
de receita pública municipal.

Cariacica só foi vista pelos governantes para
que em seu território se instalassem o Manicômio Ju
diciário, o Hospital Adauto Botelho (de doentes men
tais), o leprosário, o Presídio Feminino, o Instituto de
Bem-Estar do Menor (IESBEM), cuja característica
todos os brasileiros conhecem bem.

Quando se decidiu criar, na década de 70, o
Centro Industrial de Vitória (CIVIT), o Município de
Cariacica dispunha de área e condições geográficas

e topográficas para sediá-Io. Entretanto, por falta de
força política, o Civit acabou destinado a Serra.

Se Cariacica e Serra enfrentaram o mesmo pro
blema de explosão demográfica dos decênios de 70 e
ao, Serra teve a compensação do incremento da ativi
dade econômica, que deu hoje ao município a segun
da maior arrecadação de ICMS do Estado atrás ape
nas de Vitória, o mais beneficiado pelas sedes fiscais
de empresas de comércio exterior e de serviços.

Para Cariacica sobraram as favas. Com a explo
são da migração da população do interior para as
imediações da Grande Vitória, o Governo do Estado
decidiu relativizar o problema fazendo a ocupação ofi
ciai da Fazenda Itanhenga, em terras de Cariacica,
doando lotes e abrindo 277 ruas, das quais, quase
três décadas depois, somente uma é pavimentada. Ali
está o bairro Nova Rosa da Penha, com quase um ter
ço da população do Município.

O resultado disso é bastante conhecido, mas
sequer Cariacica tem arrecadação para atender às
demandas desses cidadãos. Por conta disso tudo, o
município tem hoje os mais altos índices de desem
prego e pobreza do Estado. Sem atividade econômi
ca, não há emprego. Entre as socializações da rique
za e da pobreza, tocou a Cariacica apenas a da po
breza.

Chegou a hora de começar o resgate da injusti
ça cometida Gom Cariacica.

A Escelsa, a Vale do Rio Doce e a Petrobras já
sabem que, tecnicamente, o melhor local para a usina
termelétrica da Grande Vitória é junto a Rodovia do
Contorno, que atravessa Cariacica e Serra.

Serão investidos R$500 milhões nas obras da
usina ao longo de dois anos de construção, a partir de
junho de 200"1 , para que entre em operação em junho
de 2003, como pretendem seus sócios.

Durante as obras de construção civil, nossos
trabalhadores poderão ter emprego. A partir da ope
ração, todos ,os munícipes de Cariacica poderão usu
fruir das receitas geradas pela atividade da usina ter
melétrica, seja pela massa salarial por ela produzida,
seja pelos tributos recolhidos.

Assim, Cariacica começará a compartilhar da
socialização das riquezas produzidas pelo Estado,
boa parte delas geradas a pÊrtir do capital-trabalho
da imensa massa operária do Município.

Se até a Igreja Católica, no ensejo das comemo
rações dos 500 anos de descobrimento do Brasil,
vem a público pedir perdão a negros e índios por ter
em algumas oportunidades, emprestado seu apoio à
escravidão e à exploração humana durante os anos
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de colonização da Terra de Santa Cruz, não há por
que o poder público negar-se a iniciar o resgate da in
justiça histórica cometida contra Cariacica.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, todos sabemos
que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo em
recursos naturais. Possuímos gigantescas reservas
de minérios de grande valor estratégico e econômico,
sendo que dispomos de uma inigualável vantagem
em relação a outros países de economia semelhante
à nossa, que são as imensas fontes de recursos natu
rais renováveis, principalmente recursos hídricos.

Mas nossos governantes, em vez de administra
rem com diligência e em favor do povo brasileiro toda
esta riqueza, deixam-se corromper pela cantilena ne
oliberal, responsável pela globalização da pobreza
em escala mundial, e entregam o patrimônio nacio
nal, lucrando com a sua venda, á grupos estrangeiros,
os quais nem precisam investir muito dinheiro, já que
são financiados pelo BNDES.

E este Governo, para tentar convencer a so
ciedade brasileira da necessidade de privatizar o se
tor elétrico, argumenta que o Estado não tem condi
ções nem recursos para expandir o sistema existente,
e que a receita obtida com a sua venda, serve para
abater o déficit público e liberar recursos para progra
mas sociais, como saúde e educação.

Porém, o que tem sido visto, em verdade, é que
o BNDES, representando o Governo brasileiro e o
que deveria ser os interesses nacionais, tem financia
do as privatizações. E o pior de tudo, é que a aludida
ampliação no setor elétrico não saiu do discurso.

No ano passado o Governo Federal, através do
BNDES, emprestou mais da metade dos recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador a grupos multina
cionais, em grande parte para ajudá-los a comprar
nossas empresas públicas, enquanto as pequenas e
médias empresas brasileiras, ficaram com menos de
20% do montante emprestado por este banco.

Essa atitude tomada pelo Governo, através do
BNDES, é totalmente contraditória em relação ao seu
discurso, pois se temos que vender as nossas empre
sas públicas nacionais, para viabilizar o ingresso de
mais investimento externos no País, em hipótese al
guma, os recursos do BNDES deveriam ser empres
tados para outros grupos econômicos que não fos
sem os brasileiros.

Somos levados a crer que setores deste Gover
no têm relações muito estreitas com o capital privado
internacional, o que é claramente incompatível com o

exercício da função pública. Deixem para assumir, na
iniciativa privada, suas verdadeiras funções de defen
sores dos interesses particulares destes grupos eco
nômicos, ao invés de continuar enganando o povo
brasileiro.

Muito obrigado.

O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'!! e Srs.
Deputados, registro a assinatura de convênio entre o
Governo do Estado e a Prefeitura de São Pedro da
Aldeia meu local de residência e núcleo de minha
base política, que é a região dos Lagos, que vai pos
sibilitar a realização de inúmeras obras de sanea
mento, uma necessidade vital do Município, e de pavi
mentação. O convênio envolve a pavimentação de
cerca de 15 quilômetros de estradas municipais, sa
neamento de inúmeras ruas, construção de casas po
pulares etc.

Em particular, manifestei ao Sr. Governador o
agradecimento pelo início das obras na rodovia RJ 
140, pavimentação ligando o Município de Silva Jar
dim ao Distrito de São Vicente, em Araruama, com 19
quilômetros de extensão, dos quais 5 quilômetros já
estão prontos, e o serviço restante com complemen
tação prevista para o próximo mês de setembro. Pos
so adiantar que, visitando a localidade de São Vicen
te, constatei a alegria estampada no rosto dos seus
habitantes, dando a entender que o Governador está
no caminho certo.

Fiz referência, também, à pavimentação da es
trada que liga a cidade de Arraial do Cabo ao distrito
de Figueiras, no Município de Arraial do Cabo, serviço
considerado prioritário pela comunidade da região,
fato que constatei visitando o Distrito.

Ainda com relação à pavimentação de estradas,
solicitei ao nobre Governador a conclusão da ligação
Praia Seca (em Araruama) a Figueiras (em Arraial do
Cabo), obtendo o compromisso do atendimento du
rante o decorrer do seu mandato, o mesmo ocorrendo
com relação ao início das obras de pavimentação do
trecho compreendido entre a Rua do Fogo e a locali
dade da Cruz, na rodovia RJ - 140, no Município de
São Pedro da Aldeia. A ligação Praia Seca/Arraial do
Cabo vai concluir o anel viário da Lagoa de Araruama,
possibilitando lindos passeios, em pequeno percurso
de Araruama a Búzios, passando por Arraial do Cabo,
Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Gran
de e retornando a Araruama.

Relembrei também ao Governador Anthony Ga
rotinho que é importantíssima para a comunidade da
Região dos Lagos a conclusão das obras de acaba-
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mento do Hospital Regional de Araruama, eis que, ini
ciadas no governo anterior, é objeto de compromisso
da atual administração estadual para o ano corrente.
A região não pode prescindir do Hospital Regional,
que irá evitar que a população doente continue a re
correr a capital do Estado, como vem acontecendo.

Cabe aqui, Srs. Deputados, eu, que tantas ve
zes referi-me ao Governo do meu Estado de forma
elogiosa, mais uma vez expressar os meus encômios
ao Governador Anthony Garotinho, eis que pretende,
conforme me foi afirmado, até o final de seu mandato,
realizar convênio com todos os 92 Municípios, sem
distinção partidária, beneficiando todas as camadas
da população do Estado do Rio de Janeiro. O Gover
nador inova ao procurar ajudar a realização de obras
municipais, dando a entender que reconhece o esta
do de pobreza de alguns municípios. Não tenho regis
tro de que tal procedimento tenha ocorrido anterior
mente, pelo menos no meu Estado. É comum o con
vênio entre o estado e município quando há interesse
direto do Estado neste ou naquele empreendimento,
mas quando a responsabilidade é integral do Municí
pio, geralmente o Estado se omite.

Parabéns, Governador!

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, a capacidade de
superação e organização do nosso povo sempre foi e
sempre será admirável, em que pese o fato dos veículos
oficiais promoverem, de forma maciça, modismos e
campanhas importadas para alienar de nossa gente o
sentimento de indignação, de protesto e de esperan
ça por dias melhores. Pois o Município de Pingo
D'água, localizado na microrregião da Vertente do
Caparaó, no Leste Mineiro, distante cerca de 250 qui
lômetros da capital Belo Horizonte, é mais um exem
plo dessa demonstração de força e coragem de um
povo que luta pela qualidade de vida, a cidadania e o
futuro de seus filhos. Emancipado politicamente em
1995, Pingo D'água possui aproximadamente 4.500
habitantes, sendo mais de 90% residentes na área ur
bana. Pouco antes de tornar-se município autônomo,
a localidade já recebia obras de infra-estrutura como
distrito pertencente a Córrego Novo, cu: ~ Prefeito,
Elder de Souza Fragoso, deu todo o apoio ao proces
so de emancipação, provavelmente já anteven:'-· -::
necessidade daquela gente se desenvolver e promo
ver a solidariedade. A base econômica do Município é
sustentada em pequenas áreas de agricultura e agro
pecuária, sendo que a maior parte dos 65 km2 do ter
ritório é ocupada por florestas de eucaliptos da Com
panhia Acesita.

Primeiro Chefe de Executivo eleito em 1997
como candidato único na cidade, o atual prefeito José
Marinho de Souza é um homem que está voltado para
atender aos interesses mais imediatos da comunida
de. Em seu primeiro ano de atividade, a Prefeitura de
Pingo D'água implementou o Projeto Social do Quia
bo, custeado pelos cofres públicos e envolvendo as
famílias de pequenos produtores do Município. Logo
na primeira safra, o projeto passou ., se manter sem a
necessidade das verbas municipa 3 e ainda gerando
120 empregos diretos, favorecendo especialmente as
famílias com renda inferior a um salário mínimo por
mês. Toda a produção de quiabo de Pingo D'água,
cultivada ao longo de dez meses fevereiro a novem
bro , é comercializada em Belo Horizonte e Rio de Ja
neiro, sendo que o transporte é realizado em cami
nhão adquirido com recursos dos próprios produto
res. O Projeto Social do Quiabo é administrado por
uma entidade sem fins lucrativos, denominada Proje
tos Sociais Pró-Família, e toda a supervisão e fiscali
zação é feita pelos integrantes dos Conselhos Munici
pais de Agricultura e de Assistência Social.

S~ e Srs. Deputados, outro bom exemplo de
atuação social em Pingo D'água encontra-se no
acampamento Chico Mendes, na Fazenda Sacra
mento. Em março de 1999, a área de 950 hectares
pertencente ao espólio de Assad Chequer Agrope
cuária Ltda. foi ocupada por ao famílias de sem-terra,
coordenadas pelo movimento sindical e cansadas de
esperar pela tão prometida e propagada reforma
agrária do Governo Federal. Até a '_"Hegada dos
sem-terra, a única atividade desE>!wolvida pelos pro
prietário da Fazenda Sacramento Eira c dE'stTne.te ile
gal da Mata Atlântica, cortando jequltibás, ipês, pero
bas, entre outras espécies protegidas por lei, como já
ficou constatado pela Polícia Flare.st",j G técnicos do
Instituto Estadual de Florestas de Minas Gi2.ik"aib, após
denúncias encaminhadas pelos acampai;.k~so Ante
riormente, Sr. Presidente, a fazenda já hav~a sido vis
toriada pelo Incra, sendo considerada latifúndio im
produtivo. Fm julho do ano passado, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso assinou o decreto de desa
propriação elas terras para fins de reforma agrária, e o

"ocesso continua até hoje, na Justiça Federal,
uardando o acerto definitivo entre os fazendeiros e
Srgão federal.

Hoje as famíliqs que moram no acampamento
oi Fazenda Sacro. ,nto conseguem resistir na terra

graças ao apoio ~ ,lidariedade do poder público de
Pingo D'água, inc .lindo o Prefeito e os Vereadores,
da Igreja local, da Pastoral da Terra, da Diocese de
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ltabira, dos sindicatos de trabalhadores da região e
da própria comunidade do Município. A doação de ali
mentos, remédios e sementes tomou-se a maior es
perança de milhares de pessoas, que não economi
zam trabalho e entusiasmo para tornar uma vasta
área improdutiva em campo próspero de colheita de
arroz, feijão, batata, melancia, quiabL .bóbora, gi
rassol, hortaliças, amendoim, mandioca e, em especi
al, de milho, cuja expectativa de safra está em cerca
de 15 a 20 mil sacas este ano.

Em trabalho de estreita parceria, poder público
e famílias de sem-terra implantaram o Anexo Escolar
Chico Mendes, que atende a 42 alunos do ensino pri
mário e 14 alunos de 5ma 8i séries, além de garantir
aos acampados os serviços de assistência médica e
social.

Por ser tão simples, eficiente e solidário, o
exemplo de Pingo D'água merece ser destacado na
tribuna desta Casa como uma fonte cristalina de pro
gresso social que deve ser preservada desse oceano
de descrença e desonesti.:ade neo-liberal por onde,
atualmente, navega na nação brasileira.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
seja publicado na Voz do Brasil e no Jornal da Câma
ra.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre
e Srs. Deputados, o assunto que me traz à tribuna da
Câmara dos Deputados, no dia de hoje, é a conturba
da e irresponsável proposta do Ministro de Minas e
Energia de repassar para as distribuidoras parte da
operação de distribuição da gasolina e seus deriva
dos.

A proposta que o Ministro apresentou é que as
companhias distribuidoras operem diretamente cerca
de 10% dos postos até o limite de 15% do mercado.
Esses números, definidos em portaria, deixam os
atuais distribuídores em total insegurança, pelo sim
ples fato de que esse percentual poderá ser futura
mente aumentado.

Tal medida fere uma tradição de mais de ses
senta anos, que sempre manteve separadas a venda
das distribuidoras da venda a varejo feita pelos pos
tos, objeto, inclusive, do art. 238 da Constituição Fe
deral e dos incisos XX e XXI do art. 611 da Lei nll 9.478,
de 1997.

Gostaria, Sr. Presidente, de fazer um apelo ao
Ministro de Minas e Energia: que reveja sua posição e
retire a minuta de portaria que permanece sob con
sulta pública na Agência Nacional de Petróleo - ANP.

Os donos de postos de todo o País vivem um
verdadeiro clima de terrorismo, diante da possibilida
de de, a qualquer hora, passarem a concorrer com as
poderosas distribuidoras de combustíveis. Deve-se
ressaltar, no entanto, o empenho dos sindicatos esta
duais de revendedores e da Federação Nacional do
Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrifican
tes - FECOMBUSTíVEIS, na pessoa de seu atuante
Presidente, Dr. Luiz Gil Siuffo Pereira, em se opor, de
forma centrada e responsável, contra a decisão mi
nisterial.

A Câmara dos Deputados não pode ficar indife
rente a essa situação que aflige todos os donos de
postos em nosso País. Mais de 300 Deputados já as
sinaram manifestos contra a medida e esperam uma
resposta do Presidente da República e do Ministro de
Minas e Energia, Dr. Rodolpho Tourinho Neto.

OSR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre e Srs.
Deputados, há noventa dias estivemos nesta tribuna
reclamando dos altos juros dos bancos que se torna
vam praticamente impossíveis de se negociar, princi
palmente para o pequeno varejo. Citamos o caso do
comércio de couro, em minha cidade de Duque de
Caxias, que estava e está passando por uma crise
muito grande por falta de capital de giro.

Hoje, tenho a satisfação de voltar à tribuna para
parabenizar o Sr. Presidente Fernando Henrique Car
doso, que autorizou a Caixa Econômica Federal, no
meu Estado do Rio de Janeiro, a realizar um trabalho
de aproximação com a empresas de comércio e servi
ço de todo o Estado, principalmente as micro e pe
quenas empresas.

É o primeiro resultado, após nosso apelo e tam
bém da Federação do Comércio do Rio de Janeiro
FECOMÉRCIO/RJ - para operações conjuntas no
âmbito do programa da Caixa com o objetivo de bene
ficiar o comércio de maneira geral.

Vale apenas registrar a boa vontade do Sr. José
Domingos Vargas, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica no Rio de Janeiro, que, com a ajuda
dos sindicatos e associações comerciais, se tornou
mais fácil analisar as necessidades de crédito em
cada região, possibilitando o direcionamento dos ne
gócios.

Segundo declarações do superintendente da
Caixa, o cliente que chega a agência logo encontra
um consultor para lhe prestar todas as informações
necessárias, orientá-lo quanto à importância de em
préstimo à empresa e aconselhar quanto à aplicação,
objetivando um melhor rendimento.
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Hoje, a Caixa já está preparada para isso. Se
gundo o Sr. Vargas, em declarações à revista Siste
mas, meio de divulgação da Federação do Comércio
do Rio de Janeiro, estão programadas palestras para
orientar os empresários de todo o Estado sobre o fun
cionamento da Caixa Empresa com a finalidade de
orientar melhor o comerciante quanto a política de
custos e melhores estratégias para o desenvolvimen
to do negócio. As consultas poderão ser dadas pela
Federação do Comércio do Rio de Janeiro.

Esse projeto da Caixa Empresa foi lançado em 3
de novembro e faz parte do programa Brasil Empre
endedor, que tem recursos na ordem de 1.7 bilhão de
reais; até setembro deste ano devem ser realizados
260 mil operações.

Existem várias linhas de crédito:
- Giro Caixa Instantâneo, que se destina a capi

tal de giro, é vinculado a cheques pré-datados caucio
nados na Caixa. Juros de 2% ao mês e o tomador tem
180 dias para pagar. A renovação é automática;

- Giro Card Caixa para o capital de giro automá
tico, disponibilizando por meio de cartão magnético.
Juros de 0,8 ao mês e 24 meses para pagar;

- Proger Autônomos financiamento de bens,
serviços e capital de giro, visando alavancar ativida
des produtivas;

- Sasse Caixa Seguros: Planos de Seguro e
Previdência Privada em condições diferenciadas para
Micro e Pequena Empresa;

-Instalação de Novas Empresas: financiamento
para projetos de implantação, modernização ou am
pliação de empreendimentos;

- Crédito Empresarial: Linha de curto prazo
para pequenas empresas;

- Vendedor Caixa: Umite de crédito para empresa
vender oprazo ereceberavista, com 60 dias para pagar;

- Caixa Bussiness Card: Cartão de Crédito em
condições especiais para Micro e Pequenas Empre
sas com anuidade em três parcelas de R$20,00.

Fizemos questão de detalhar as linhas de crédi
to da Caixa Econômica dirigidas as Micro e Pequenas
Empresas, pois, são as que mais sofrem quando pre
cisam de um apoio bancário e a Caixa já está aten
dendo as solicitações feitas.

Vamos botar fé; afinal, a ordem veio lá de cima,
do Presidente Fernando Henrique, e acredito que a
burocracia não vai atrapalhar.

Sr. Presidente, para encerrar, quero dizer que
hoje já é festa. A maioria dos meus colegas tomarão
parte na maior festa do mundo, o Carnaval do Rio de

Janeiro. A Escola de Samba Grande Rio, de Duque
de Caxias, junto com a Beija Flor, sem dúvida algu
ma, colorirá aquele chão abençoado.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srê! e
Srs. Deputados, milhares de trabalhadores no interior
do Estado cio Rio de Janeiro estão ameaçados de
perderem seus empregos e de verem suas famílias
abandonadas à fome, em virtude do processo de cri
se vivenciado pela maior parte das indústrias da ca
na-de-açúcar, concentradas nas regiões norte e noro
este. Estou me referindo, Sr. Presidente, a uma situa
ção de extrema gravidade, de caos social, que pode
ser agravado com a demora do Governo Federal em
definir subsídios para o setor sucroalcooleiro da re
gião.

O norte e o noroeste fluminenses se apresen
tam como as regiões de maior participação no Estado
do Rio de Janeiro na produção de cana-de-açúcar e
álcool, contribuindo com a economia fluminense com
imensas faixas de terras cultivadas por pequenos e
médios proprietários, com importantes indústrias do
setor em funcionamento; operação esta precária, em
face da ausência de uma política consistente de apoio
ao setor, que emprega milhares de pessoas no cam
po e nas usinas.

Quero enfatizar, Sr. Presidente, que este apoio
que exijo do Governo Federal ao segmento justifi
ca-se pela gravidade da situação da região que repre
sento nesta egrégia Casa de Leis, com índices de po
breza e miséria absoluta somente comparáveis aos
de Municípios do Nordeste brasileiro. Registro em
plenário matéria do jornal Folha da Manhã, edição
de 29 de fevereiro último, que estampa em sua man
chete de primeira página a greve realizada por traba
lhadores da Usina Cupim, do Grupo Othon, em Cam
pos, em virtude da falta de pagamento de salários
desde os últimos meses de 1999. Na citada reporta
gem da Folha da Manhã, diário sediado em Campos
e um dos mais combativos veículos de comunicação
regional, estão devidamente expressos o sofrimento,
a angústia, de milhares de pais, que tendo opção ne
nhuma, partE~m para o desespero, alimentam suas fa
mílias com uma mistura de farinha de mandioca e ca
rambolas. Afirmar isto aqui, neste ambiente refrigera
do, distante milhares de quilômetros daquela árida re
alidade, pode parecer pouco convincente. Mas é um
cenário triste, que demanda ações imediatas, urgen
tes, do Governo Federal, no sentido de apoiarmos o
segmento sLlcroalcooleiro, que se encontra em pleno .
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estado de abandono, desde a extinção do IAA -Insti
tuto do Açúcar e do Álcool.

Portanto, no uso de minhas prerrogativas parla
mentares, desejo ocupar esta tribuna para cobrar
com veemência, ao Governo Federal, a transferência
de recursos, do Programa Nacional de Preço Equali
zado, diretamente aos produtores de cana-de-açúcar.
Esta minha reivindicação, Sr. Presidente, se funda
menta no Art. 5!! da Resolução nº 10 do Cima, publica
da no Diário Oficial da União do último dia 5 de mar
ço, que permite este tipo de repasse, da diferença de
custo agrícola, da cana plantada no Estado do Rio de
Janeiro, em relação à cana plantada no Estado de
São Paulo, segundo levantamentos feitos pela Fun
dação Getúlio Vargas - FGV.

São subsídios que são devidos pelo Governo
Federal, e que" de acordo com os mais recentes le
vantamentos da FGV, apontariam para um custo de
R$22,81 por tonelada de cana plantada em solo flu
minense, contra R$22,22 por tonelada cultivada no
Estado de São Paulo, com o repasse da diferença
devendo ser estabelecido em R$3,59. O Governo
Federal tinha assumido publicamente, desde o ano
passado, o compromisso de efetuar os estudos ne
cessários, principalmente de ordem financeira, para
pagamento da diferença, e desde então nunca mais
retornou a abordar a questão.

Essa equalização, dos preços da ca
na-de-açúcar do Estado do Rio historicamente é feita
em função da diferença de custos, na medida em que,
a exemplo do que ocorre nos Estados do Norte e Nor
deste do País, as terras fluminenses oferecem menos
condições para o cultivo, com menor produtividade
agrícola.

As imensas particularidades entre o cultivo flu
minense e o paulista podem ser observadas pelas
médias de produção, em torno de 88 toneladas por
hectare em São Paulo contra metade desta produção
no Rio de Janeiro. A cana no Estado do Rio apresenta
ainda menor rendimento industrial, em torno de 115 a
120 quilos de açúcar por tonelada de cana em São
Paulo, contra 90 a 95 quilos no Rio.

Ao encerrar este pronunciamento, Sr. Presiden
te, quero reiterar minha cobrança, às autoridades fe
derais responsáveis, da liberação dos recursos refe
rentes à equalização do preço da cana-de-açúcar.
Seriam verbas federais da ordem de R$20 milhões,
que beneficiariam, de modo imediato, milhares de tra
balhadores, vinculados ao plantio e ao manejo indus
trial da cana-de-açúcar, no Norte e Noroeste do Esta
do do Rio. É preciso determinação polrtica, para reti-

rar, da esfera da fome e do caos social, mais de 1.500
agricultores e 45 mil lavradores fll..minenses.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!!!
e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para registrar o
meu repúdio ao descaso das autoridades paraguaias
aos problemas "exportados" por aquele país para os
Estados brasileiros que com ele fazem fronteira, prin
cipalmente o meu Mato Grosso do Sul.

É antiga a omissão do Governo paraguaio com
os narcotraficantes e contrabandistas daquele país,
que se aproveitam da longa extensão de fronteira
seca entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul para
transformarem o nosso Estado em um verdadeiro
"corredor" do contrabando de armas, de maconha e
de cocaína.

Tivemos ainda, através de um gado contraban
deado do Paraguai para o Brasil, a "exportação", em
fevereiro do ano passado, de um foco de febre aftosa
para o rebanho do progressista Município de Naviraí,
no extremo sul do nosso Estado, e que até hoje resul
ta em incalculáveis prejuízos para os produtores da
quele Município, para a cadeia produtiva do setor pe
cuário sul-mata-grossense e até mesmo para a pe
cuária nacional, em conseqüência das restrições fi
tossanitárias levantadas contra o transporte de gado
bovino em pé e em carne com osso de nosso Estado
para outros Estados brasileiros que estejam livres do
mal da aftosa, a doença bovina mais temida em todo
o mundo.

Agora, somos surpreendidos por mais uma con
tribuição negativa do Paraguai que extrapola os limi
tes geográficos entre os dois países e ameaça o nos
so Estado: a dengue e a febre amarela se alastram
pelo Paraguai e dados extra-oficiais indicam que só
na região de fronteira com o Mato Grosso do Sul já fo
ram registrados cerca de seiscentos casos de febre
amarela, com a maioria dos doentes sendo índios e
agricultores paraguaios.

Os primeiros casos surgiram ainda em janeiro,
Sr. Presidente, mas o diagnóstico de novos e tantos
casos, nos últimos dias, nos coloca em estado de
alerta.

Pelo que, desta tribuna, requeiro ao Ministério
da Saúde e à Fundação Nacional de Saúde a imedia
ta expansão de todas as medidas implementadas na
quela fronteira para evitar que a epidemia atinja o
nosso Estado.

SrJ!! e Srs. Deputados, pouco mais de umadeze
na de casos registrados recentemente no Brasil colo-
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cou a nossa população em polvorosa e mobilizou os
agentes sanitários e de saúde de todos os Estados
para atender a multidão que acorreu aos Postos de
Vacinação.

Imaginem a situação de pânico da população
quando se fala em seiscentos casos registrados,
como está ocorrendo apenas na região de Canindeyú,
próximo à fronteira paraguaia com Mato Grosso do
Sul.

São números que nos assustam e nos alertam.
Porém, mais que nos alertar, são números que preci
sam nos mobilizar para as medidas necessárias de
informação, prevenção, imunização e proteção à nos
sa população, que normalmente só procura os servi
ços de saúde quando já apresenta os sintomas da
dengue ou da febre ar.1arela.

Para tornar ainda mais viçoso o sinal de alerta
registro o número de mais de 3 mil casos suspeitos de
dengue já registrados no Paraguai, com três mortes,
possivelmente com dengue hemorrágica.

O epidemiologista cubando Francisco Zamorra,
consultor da Organização Mundial de Saúde, OMS, e
que está no Paraguai assessorando o Governo da
quele país no combate à doença, fala em 20 mil
paraguaios já contaminados pelo mosquito Aedes
aegypti, transmissor da dengue, e eliminado do Brasil
duas vezes, em 1955 e 1973.

Apelo, Sr. Presidente, às nossas autoridades
governamentais para que ajudem, concretamente e
com a urgência devida, o Governo paraguaio, capaci
tados que estamos pelas experiências vivenciadas, a
controlar as epidemias de dengue e de febre amarela,
que aparentemente se encontram fora de controle da
quele Governo.

A febre amarela, impossível de ser erradicada
por ser uma zoonose transmitida ao homem por inse
to, é uma importante causa de morbidade e altamente
letal, com índice de morte em 56% dos contamina
dos, dizimando vidas por onde passa e merecendo to
das as precauções possíveis de nosso Governo. Hou
ve a esperança de que a doença desaparecera de
nosso meio urbano, fruto de trabalhos realizados du
rante várias décadas, mas ela retornou com os casos
de contaminações silvestre registrados em alguns
Estados brasileiros na chegada deste ano.

É pois, Sr. Presidente, extremamente preocupante
o risco a que se encontra exposta a nossa população.

Que seja realizada vacinação de bloqueio dos
não-imunes em toda a faixa de risco de infecção em
Mato Grosso do Sul, de forma a atingirmos 100% de
cobertura vacinal de toda a população residente na

área, no menor espaço de tempo possível, e, caso
haja a presença de Aedes aegypti na região brasilei
ra de fronteira com o Paraguai, que sejam também
iniciadas as medidas de controle pertinentes, com
vistas a reduzir aos menores níveis possíveis os índi
ces de infestação.

Necessário se faz, ainda, Sr. Presidente, um tra
balho direcionado à população de risco de nosso
Estado (motoristas, agricultores, turistas, caminho
neiros e pescadores, dentre outros) que se expõem
esporadicamente a contato com a população próxima
da faixa de fronteira paraguaia.

Encerro, Sr. Presidente, confiante nas corretas e
imediatas condutas a serem tomadas pelo Ministério
da Saúde, pela Fundação Nacional de Saúde 
FUNASA, e pelas autoridades de saúde do meu Esta
do para proteção individual e coletiva na população,
diante dos fatos e razões de emergência na saúde pú
blica que acabo de registrar.

Sr. Presidente Enio Bacci, solicito a V. Ex!! autori
ze a divulgação nos órgãos de comunicação da Casa
deste pronunciamento.

Muito obrigado.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, acompanhamos com muita atenção a de
cisão do Presidente desta Casa, Deputado Michel Te
mer, de até () dia 16 de março deste ano termos a con
clusão dos trabalhos da Comissão Especial que trata
sobre o salário mínimo, de tal maneira que possamos
estar definindo o reajuste, o valor do salário mínimo
para o mês de maio, ou seja, a partir de 1ºde maio do
ano 2000. E teremos desta forma condições de apro
var na Câmara dos Deputados e no Senado Federal
um projeto de lei, cumprindo assim o Congresso Na
cional a sua função de regular sobre este tema, como
prevê a nossa Constituição.

Vejo com muita preocupação defesas que fa
zem Ministros e Parlamentares governistas da tese
da criação ou da reedição do salári~ mínimo regional.
Quem não se lembra do salário de referência, pelo
qual nós teríamos brasileiros trabalhadores de primei
ra e de segunda qualidade? É inaceitável esta idéia.
Sem nenhuma dúvida é mais uma discriminação que
se pretende trabalhar-110 Brasil entre brasileiros traba
lhadores das Regiões Norte e Nordeste, Cen
tro-Oeste, talvez, em relação aos trabalhadores do
Sudeste e do Sul. É uma idéia separatista e por isso
merece o nosso repúdio, e pedimos toda a atenção
desta Casa, afinal de comas, não podemos aceitar
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mais um apartheid, nesse caso, um apartheid da
renda, do piso salarial.

E como justificamos essa nossa posição? Em
primeiro lugar, não há uma inflação diferenciada nes
te País. Pelo contrário, normalmente é naquelas re
giões que, por falta de mecanismos públicos, a infla
ção cresce mais rapidamente. Depois disso, também
não temos diferenças nas cestas de alimentação - o
alimento encarece muitas vezes, em regiões do Norte
e do Nordeste, pelas dificuldades de transporte e até
mesmo pelas intempéries de secas, de invernos e de
dificuldades na comercialização. Muitas vezes nestas
regiões a cesta de alimentos é até uma vez e meia o
valor da cesta de alimentos de grandes centros como
São Paulo e no Sul do País. Além disso, embora pos
samos reconhecer que tenhamos diferenças noutras
partes da cesta, como na área da habitação, não é
verdade situação semelhante nÇlS áreas da saúde e
educação - muitas vezes não há sequer escolas pú
blicas nessas comunidades e a renda é mais baixa.
Nós estamos trabalhando com a política de salário
mínimo contra as desigualdades.

O que nós queremos, Sr. Presidente, sre e Srs.
Parlamentares, claramente, com a fixação de um sa
lário mínimo de pelo menos 100 dólares, é uma dimi
nuição nas desigualdades de renda neste País. O que
pretendemos é que o patamar mínimo seja suficiente
pelo menos para a alimentação - uma vez que mes
mo com 100 dólares este salário mínimo ainda não
responderá àquilo que está assegurado na Constitui
ção deste País (alimentação, moradia, educação, la-
zer, saúde, previdência etc.). "

É por esta razão que não aceitamos qualquer in
tenção de dividir o Brasil entre trabalhadores de pri
meira e segunda classe. Para o piso nós queremos
uma definição de um salário mínimo nacional - um
salário mínimo que seja capaz de contribuir com essa
política de distribuição de renda, afinal de contas,
como o próprio nome já sinaliza, ele é o salário míni
mo.

Em São Paulo, com certeza, poucos ganham o
salário mínimo, a grande maioria ganha acima do sa
lário mínimo. A mesma coisa pode ser constatada
aqui em Brasília e noutros lugares, onde a renda do
conjunto da sociedade é maior. Portanto, nada impe
de que Estados, que o setor privado ou o público pos
sam estar fixando um salário e meio, dois salários,
três, quantos queiram.

No entanto, é preciso fixar nacionalmente um
salário mínimo. E mais ainda, como apresentamos ao
Presidente desta Casa, o ideal é que estejamos tra-

balhando o salário mínimo a partir de dois princípios:
primeiro, inicialmente, da integração do Brasil no Mer
cosul- onde o salário mínimo médio está na casa de
180 dólares, algo em tomo de 250 reais; segundo,
numa perspectiva de diminuir as diferenças para o
teto - é por isso que juntamente com a definição do
salário mínimo deveremos estar fixando oteto, o salá
rio máximo.

Ora, se esse Congresso fixar em 12.720 reais o
salário máximo, nós precisamos ter uma política em
que posamos a curto e médio prazo estar diminuindo
esta diferença do mínimo para o máximo para algo
em torno de vinte depois de dez vezes, no máximo.
Isso é que é moderno, ou seja, se o país tem condi
ções de pagar um teto de 12.700 reais, terá que traba
lhar as condições para pagar um salário mínimo de
635 reais e de 1.270 reais, no médio e no longo pra
zos, respectivamente.

Esse é o caminho que precisamos percorrer, e
com certeza esta Casa tem um papel da maior impor
tância. Era isso que queríamos registrar, dizendo,
como nordestino, defensor de' uma política distribui
dora de renda, e com a clareza de que a política de
salário mínimo e de salário máximo é um caminho im
portante na definição da distribuição de renda e,
quem sabe, da riqueza, numa etapa seguinte, que é
possível termos as condições de garantir essa políti
ca de salário mínimo.

Já afirmamos aqui, quebrando todos os argu
mentos do Governo, que não procede a idéia de que a
Previdência irá quebrar. A Previdência hoje funciona
rá corretamente se garantirmos todos os recursos da
Seguridade Social sem nenhum bloqueio, seja do Te
souro, seja para outras finalidades. Nós teríamos su
perávit. Bastaria o repasse para a Seguridade Social,
como no ano de 1999, de R$9 bilhões que ficaram re
presados junto ao Tesouro Nacional para o pagamen
to de dívidas e nós teríamos três vezes os 3 bilhões
que o Governo diz que terá de aumento com a reposi
ção do salário mínimo para 100 dólares.

Da mesma forma, há outras alternativas de au
mento da receita. Nós temos 55% da população eco
nomicamente ativa que não contribui para a Previdên
cia. É preciso encontrar caminhos para integrar, tiran
do da exclusão essas pessoas não contribuintes,
transformando-as em futuros segurados da Previdên
cia Social brasileira. Ao mesmo tempo, garantindo o
combate de verdade à sonegação. Hoje, metade da
receita é sonegada, segundo auditores fiscais da pró
pria Previdência.
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É esse o caminho, Sr. Presidente, S~ e Srs. Par
lamentares.

Muito obrigado.
O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSOB - GO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, mais uma vez venho reclamar do
precário estado de conservação em que se encon
tram as rodovias federais situadas no meu Estado. O
sacrifício de várias gerações de brasileiros, destinado
a conferir a Goiás um sistema rodoviário que pelo me
nos em extensão corresponde à grandeza e à impor
tância dessa Unidade da Federação, parece ter sido
em vão.

É preciso enfatizar, Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, o quanto este País se tornou dependente
de sua malha viária. Anos e anos de equívocos e de
sencontros terminaram levando a uma situação em
que a precariedade das rodovias produz efeitos econô
micos devastadores onde quer que ocorra o descaso.

Quando as estradas federais situadas em Goiás
não estão à altura das '1ecessidades de escoamento
da produção, não perdem só os produtores goianos.
Perdemos todos, na medida em que os grãos colhi
dos vão ficando pelo chão, as esperanças se perdem
numa série infindável de buracos e a economia esta
dual termina literalmente paralisada.

Neste breve pronunciamento, quero adicionar
minha voz à dos muitos que já alertaram o Governo
Federal para a gravidade da situação. Na fronteira
com o Estado de Tocantins, a situação é especial
mente crítica, mas só as queixas se acumulam. Nem
sequer visitas de autoridades a região recebe.

Por sinal, tenho usado deste espaço, Sr. Presi
dente, infelizmente com cada vez maior freqOência,
para alertar os representantes do Governo Federal
acerca da necessidade de descerem de seus caste
los para acompanharem mais de perto o dia-a-dia da
população. No que tange ao mau estado das estra
das, não há receita melhor. Oxalá pudesse o Ministro
dos Transportes perder um dia que fosse de sua es
tafante rotina percorrendo as estradas do meu
Estado!

Enquanto isso não acontece, Sr. Presidente,
permanecerei utilizando esta tribuna e voltarei ao
tema quantas vezes for necessário. Não tenho o po
der de decidir, mas não deixarei que me suprimam a
capacidade de denunciar. Nesse meio tempo, conti
nuarE!1 sonhando com o dia em que virei a este espa
ço pàfa anunciar, aliviado, que a circulação de pesso
as, bêns e divisas no Estado de Goiás passou a ser,
para o Governo Federal, tema prioritário.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
encaminhar à Mesa projeto de lei que autoriza a ven
da direta de álGool combustível das unidades produto
ras aos postos revendedores de combustíveis e dá
outras providências.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo

co/PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr<!! e Srs. Deputados, o amianto ou as
besto é um mineral natural encontrado no solo, em
mais de trinta variedades. Dois grupos de rochas ami
antíferas, porém, são os mais importantes: as serpen
tinas e os anfibólios.

As serpentinas têm como principal variedade a
crisotila, também conhecida como amianto branco,
responsável por 98,5% de todo o amianto consumido
no mundo.

Os anfibólios, utilizados até a década de 70, foram
depois abandonados, em função dos seus efeitos noci
vos à saúde. Hoje, apenas duas variedades de anfibóli
os (amianto marrom eamianto azul) têm alguma aceita
ção, representando, porém, tão-somente, 1,5% do con
sumo mundial, com tendência ao abandono total.

Dadas as qualidades excelentes do amianto
como matéria-prima, seu emprego permanece, ain
da, na fabricação de vários produtos: cimen
to-amianto, produtos de fricção e têxteis, filtros, papel
e papelão, produtos de vedação, isolantes térmicos,
revestimentos de piso.

O Brasil passou da posição de importador de
amianto para exportador. Com a descoberta da mina
de Cana Brava, em Goiás, o Brasil elevou substanci·
almente a sua produção - hoje, em torno de 200 mil
toneladas/ano - utilizada no abastecimento do mer
cado nacional e para exportação para o Japão, a Tai
lândia, a índia e o Mercosul.

Após longos debates e com base em trabalhos
científicos realizados, a Organização Internacional do
Trabalho - OIT - editou, em 1986, a Convenção 162
conjunto de normas sobre uso do amianto nas áreas
de mineração e nas indústrias de processamento e
transformação.

A partir das diretrizes emanadas da OIT, o Go
verno brasileiro adotou medidas de controle do uso
do amianto eque foram consubstanciadas na Portaria
nº 1, do Ministério do Trabalho. São normas conside
radas avançadas em termos de segurança do traba
lho: proíbem o uso do amianto tipo anfibólio e o traba
lho de menores de 18 anos nas áreas de produção:
determinam que as empresas elaborem normas de
procedimento para situações de emergência; deter-
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minam a rotulagem e instruções de uso para as fibras
de amianto e seus produtos; determinam limites de
tolerância para fibras respiráveis; estabelecem exi
gência de fornecimento de Equipamentos de Prote
ção Individual e de roupas de trabalho; determinam
exigência de realização de exames médicos periódi
cos, incluindo raio X de tórax e espirometria dos tra
balhadores expostos ao amianto; estabelecem exi
gência de controle de resíduos.

Em junho de 1995, foi publicada a Lei nQ 9.055, que
"disciplina a extração, industrialização, utilização, comer
cialização e transporte do asbesto/amianto e dos produ
tos que o contenham, bem como das fibras naturais e ar
tificiais, de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim
e dá outras providências". A Lei foi regulamentada pelo
Decreto nº 2.350, de 15 de outubro de 1997.

Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção
Ambiental estabeleceu um programa de proibição pro
gressiva do amianto e seus produtos. Ao final de certo
período, só seriam permitidos a mineração e o uso nas
indústrias militar e aeroespacial. Essa proibição foi sus
pensa, tempos depois, alegando-se não haver susten
tação técnica e médica para o banimento.

Na Europa, a legislação varia de país a país:
desde a proibição total na França e na Itália, até o es
tabelecimento de limites de tolerância na maioria dos
países cuja legislação tem como base a Convenção
nº 162 da OIT.

No Brasil, a aplicação das normas constantes
da Convenção nº 162 da OIT antecedeu a aprovação
da Lei nº 9.055, de 1Q de junho de 1995. Houve, já na
quela época, um acordo coletivo firmando na área de
cimento-amianto pela CNI e CNTI. Cada fábrica pas
sou a contar com uma Comissão de Controle do Uso
Seguro do Amianto.

Apesar dos rígidos controles, as estatísticas de
saúde revelam a existência de várias doenças relacio
nadas com o uso e manipulação do asbesto/amianto:

- asbestose: doença pulmonar relacionada com
a prolongada inalação de poeira contendo alta con
centração de fibras de amianto;

- câncer de pulmão;
- mesotelioma: tumor maligno no mesotélio -

membrana que envolve o pulmão, o abdômen e seus
órgãos;

- afecções benignas da pleura.
No Brasil, como quarto produtor mundial de ami

anto, o problema da saúde foi econtinua sendo deba
tido. Estima-se que 25 mil trabalhadores estão expos
tos diretamente ao amianto, em torno de 225 mil ex
postos nas montadoras e outras indústrias que mani-

pulam materiais com o asbesto e 125 mil expostos na
construção civil.

E a exposição ao amianto continua sendo, se
gundo especialistas, um fator de risco. Dados estatís
ticos revelam que, nos Estados Unidos, 40% dos tra
balhadores expostos a concentrações elevadas de
asbesto morrerão de câncer ocupacional. Os casos
de câncer relacionados com o asbesto representam
17% de todos os cânceres detectados anualmente
nos Estados Unidos.

Segundo a Organização Pan-americana de
Saúde, dos trabalhadores expostos a grandes con
centrações de asbesto, 20 a 25% morrerão de câncer
do pulmão; 7 a 10% de mesotelioma pleural ou perito
nial e 8 a 9% de câncer gastrointestinal.

Por outro lado, existe um grupo de pesquisado
res que afirmam serem elevados os riscos com a ex
posição aos anfibólios e insignificantes a exposição
à crisotila. As fibras destes não provocam qualquer
alteração de pele, rins ou aparelho digestivo. Apenas
o pulmão pode ser afetado, ainda assim sob determi
nadas condições: a fibra precisa ter capacidade de
penetração e de durabilidade nos alvéolos. Somente
os trabalhadores expostos, durante longos períodos,
a altas concentrações de fibras constituem o grupo
de risco.

Segundo estes especialistas, os estudos e pes
quisas realizados e que embasaram as decisões pelo
banimento do amianto estavam associados principal
mente à exposição aos anfibólios. Mas este, hoje, já
não é mais praticamente usado. O consumo é quase
restrito à crisotila. E, além do mais, os avanços da me
dicina facilitaram bastante o desenvolvimento de mé
todos de controle mais eficazes. Pode-se afirmar, com
segurança, que, nas condições atuais, os riscos com
a exposição à crisotila são considerados irrelevantes,
desde que obedecidas as normas de segurança do
trabalho.

Outro grupo, porém, defende que mesmo a varie
dade crisotila tem poder carcinogênico e que a ex
posição a este tipo de amianto aumenta os riscos
de asbestose, de câncer do pulmão e de mesotelio
ma.

Para esse grupo, o banimento total do amianto é
uma atitude salutar, principalmente na construção
civil, onde o uso intensivo de mão-da-obra torna difícil
implementar medidas de controle ambiental. Nesta li
nha de raciocínio situa-se o Projeto de Lei nQ 1.423, de
1999, de autoria do Deputado Pompeo de Matos, que
"dispõe sobre a proibição do uso e comercialização de
produtos à base de amianto em todo o território nacio-
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nal". O presente projeto de lei está apensado ao PL nº
2.186, de 1996, que "dispõe sobre a substituição pro
gressiva da produção e da comercialização de produ
tos que contenham asbesto/amianto, e dá outras pro
vidências" (reapresentação do PL nº 3.981, de 1993).

Gostaríamos, finalmente, de salientar um as
pecto que consideramos da maior importância: a proi
bição do amianto em todos os níveis precisa estar as
sociada a uma série de medidas que viabilizem a re
conversão das unidades industriais que utilizam esse
material, mediante a substituição por outras maté
rias-primas menos nocivas à saúde.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs.
Deputados, em seu artigo do dia 1ºde fevereiro, na Fo
lha de S.Paulo, o excelente jornalista que é Janio de
Freitas começa dizendo: "Em qualquer país com elite
dotada de caráter..:' Paramos um pouco, antes de
prosseguir a leitura, já sabendo de antemão que o Ja
nio de Freitas estaria se' referindo a essa elite parasitá
ria que há 500 anos desgoverna o Brasil. Mas era mais
ainda: tratava da demissão abrupta do grande serta
nista Orlando Villas Bôas, o mesmo que, juntamente
com seu irmão, dedicou quase meio século de sua
vida ao estudo das questões indígenas no Brasil. E
não só ao estudo, mas, além disso e principalmente, à
defesa da manutenção de uma cultura de suma impor
tância para a história do ser humano sobre a Terra.

A questão não esteve restrita às críticas do jor
nalista. A imprensa inteira, no mesmo dia, estampava
a decepção e a tristeza do sertanista ao anunciar que
recebera a demissão por fax, sem maiores explica
ções, sem justificativas razoáveis.

Mas, afinal, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
justificativas poderiam ser apresentadas a um ato as
sim tão arbitrário quanto indigno das tradições da
Antropologia brasileira, ciência que se tem aprofun
dado no estudo do comportamento indígena pelos
tempos afora?

É um estudo que deve ser feito. A cultura, as
sim considerada do ponto de vista antropológico e,
portanto, respeitante a costumes, a comportamen
to, a culturas indígenas impregnou a cultura brasile
ira. E não apenas no acréscimo de milhares de pala
vras e de expressões ao idioma português, enrique
cendo-o e, sobretudo, particularizando-o nessa ma
neira cabocla de falar o idioma de Camões, não
apenas nisso, repetimos, mas sobretudo na monta-

gem de um comportamento social que, em algumas
regiões, identifica com perfeição suas origens nati

vas, naquele pouco de cultura que outra, mais po
derosa, mais definida, como a européia, permitiu

sobrasse em nossa terra.

Pois quando os irmãos VilIas Bôas, seguindo
os passos de Rondon, passaram a ocupar-se da
questão indígena, a destruição bárbara de suas tri
bos e, com isso, de sua história e de seus costumes
fazia-se mais e mais aguda; notadamente quando,
ao princípio do século XX, as terras amazônicas ga
nharam valor extraordinário para dali se extrair a bor
racha. E era a mesma elite sem caráter, para nos va
lermos da definição de Janio de Freitas, que promo
via esse genocídio.

O trabalho daqueles sertanistas pôs a nu tantos
crimes. E fez mais, quando colocou a necessidade de
manutenção da cultura indígena dada sua importân
cia para a formação cultural desta Nação que hoje se
afirma com o nome de Brasil.

A cultura da borracha, prossegue, é certo, em
bora sem o viço dos primeiros anos do século passa
do. Mas as tEmas amazônicas se mostram ricas em
tudo quanto é tipo de minério, em especial os garim
pos de ouro. E, mais que isso, a riqueza incomensurá
vel representada por sua madeira-de-Iei, alvo hoje da
cobiça internacional.

E é exatamente a internacionalização da Ama
zônia que está por trás dessa luta sem quartel contra
os povos da floresta, contra o nativo que, antes, muito
antes de Cabral e, portanto, de nossa elite dirigente,
já vagava por esses brasis afora, criando uma cultura,
vivendo uma vida definida pela própria natureza, da
qual eram e são elementos integrantes, seja como su
jeito agente, seja como sujeito paciente.

Pois essa elite sem caráter acaba de demitir o
VilIas Bôas da Funai, onde exercia o cargo de asses
sor especial. Demiti-lo será como economizar uns tro
cados, diante das necessidades reais enfrentadas
pela Funai para levar a termo sua política de preser
vação da cultura indígena, se é que assim o enten
dem seus atuais mandantes.

Não importa, Sr. Presidente. O trabalho de
Orlando Vil/as Bôas está registrado em livros, em re
vistas especializadas, não apenas no Brasil, mas em
todo o mundo. As comunidades científicas, aqui e no
exterior, reconhecem essa ação meritória e de seus
conhecimentos se valem para levar adiante os estu
dos que realizam sobre a questão em causa. Assim
também continuarão fazendo a Funai, os museus
antropológicos, as universidades brasileiras, com a
observação amesquinhante de que a Funai, pélo me
nos com isso, não gastará mais um centavo. O que é
profundamente lamentável!
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o SR. VICENTE CAROPRESO (BJoco/PSDB 
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Parlamentares, na última sexta·feira, estivemos
na pequena cidade de Araquari, situada no litoral nor
te catarinense. Comunidade ordeira, pacata, açoria
na, voltada à agricultura, com uma bela escola para
formação de técnicos agrícolas. Apesar de pequena,
no entanto, a cidade inaugurou o primeiro de muitos
marcos turísticos comemorativos dos quinhentos
anos do Descobrimento do Brasil, um importante par
que temático, denominado Memorial do Descobri
mento, com uma área de 56 mil metros quadrados, a
poucos metros do Km 71 da BR-101.

O parque objetiva mostrar o sistema de vida dos
portugueses e nativos, além da natureza pródiga do
nosso País. Para isso, estão programadas visitas mo
nitoradas, com a realização de palestra a cada hora,
para que os visitantes obtenham informações sobre o
descobrimento, a organização da frota de Cabral, a
vida nas naus. Caminhadas ecológicas e a visitação
da Ilha Pau-Brasil e da ilha indígena existentes dentro
do parque também são atrações no local.

Trata-se de um arrojado projeto, iniciado há
mais de um ano, e que foi prontamente incentivado
pelo Vice-Governador, e ex-Deputado Federal, Paulo
Bauer, coordenador, em Santa Catarina, dos eventos
ligados aos quinhentos anos. O maior destaque, sem
dúvida, é a réplica impecável da nau "Espera", do Ca
pitão Nicolau Coelho, da primeira divisão da esquadra
de Pedro Álvares Cabral, construída em detalhes pelo
arquiteto italiano Franco Imbrianti. Junto à nau - com
seus trinta metros de comprimento, oito metros de lar
gura e cem toneladas de ipê champanha, em estado
normal de navegação - um parque todo ladeado por
árvores frutíferas e madeira-de-Iei como pau brasil,
canafístula, mogno, ipê, entre outros, inundou os nos
sos olhos e encheu de orgulho nosso coração catari
nense e brasileiro. De um simples posto de gasoli
na à beira da BR-1 01, surge um ponto turístico
estruturado. Construída com recursos da iniciativa
privada, essa nova atração alia-se a outras na orla ca
tarinense e vem constituir-se na Flórida catarinense
nas palavras do Ministro do Esporte e Turismo, Rafael
Greca de Macedo, figura de destaque no evento.

Desse fato, podemos tirar conclusões simples,
mas que espelham a garra do empresariado catari
nense, que, aliado ao incentivo dos agentes políticos,
emplaca com sucesso um empreendimento com tudo
para trazer retorno financeiro aos investidores, em
prego e renda para muitas famílias e a geração de im
postos locais. Este é o Brasil empreendedor que to
dos nós admiramos. Um Brasil que, apesar de todas
as dificuldades, supera a crise. Um Brasil que o PSDB
e os aliados sinceros do Presidente Fernando Henri
que Cardoso tanto desejam, com progresso, paz e
cada vez mais justiça social.

Quero registrar, Srs. e S,e Parlamentares, a dedi
cação do Prefeito Francisco Garcia (PFL), que vem fa
zendo um belo trabalho à frente daadministração munici
pal. Da mesma forma, o nosso âncora principal, o Gover
nador Amin, que incentivou e prestigiou o evento; o Mi
nistro Rafael Greca, com sua criatividade e dedicação ao
projeto dos quinhentos anos do Brasil. E, finalmente, des
taco os empreendedores, a famnia Malan, proprietária
dos pastos Sinuelo e de várias outras empresas e que
escolheram a terra catarinense para investir.

Sr. Presidente, o Brasil é muito maior do que
todos os sonhos ruins da Oposição. Do que todos
os apostador~s da ruína. Vale a pena apostar em
nossa terra. E só trabalhar sério e ser solidário,
pensar grande, investir. Como disse Pera Vaz de
Caminha, "nessa terra, em se plantando, tudo dá".

Passo a outro assunto, Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Parlamentares. Quero registrar aqui a realização da
reunião especial da Comissão de Saúde e Meio
Ambiente da Assembléia Legislativa de Santa Catari
na, em Florianópolis, na segunda-feira passada, dia
28 de fevereiro, com a presença do Presidente da CP)
dos Medicamentos, Deputado Nelson Marchezan, e a
participação de mais de vinte entidades ligadas ao
setor farmacêutico catarinense.

A reunião, realizada com o apoio do Deputado
Volnei Morastoni, Presidente da Comissão de Saú
de da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, e
do Presidente da Alesc, Deputado Gilmar Knaesel,
teve como objetivo fazer um balanço do andamento
dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar os reajustes de preços e a falsi
ficação de medicamentos, materiais hospitalares e in
sumos de laboratórios, da Câmara dos Deputados, e
traçar um quadro da realidade catarinense no que diz
respeito ao assunto, motivo de apreensão por parte
de toda a sociedade.

Devo ressaltar que tivemos uma manhã muito
proveitosa, assegurando a participação do nosso
Estado no debate sobre uma questão que vem mo
bilizando toda a população brasileira há anos. Uma
iniciativa pioneira, aliás, porque Santa Catarina foi
o primeiro Estado a tomar a iniciativa de reunir as
entidades representativas dos setores de produ
ção, distribuição, venda e fiscalização de medica
mentos para contribuir com os trabalhos da CPI.

Tendo em vista o significado desse encontro,
solicito, Sr. Presidente, a transcrição nos Anais da
Câmara da sinopse que encaminhei à CPI dos Me
dicamentos, sobre a citada reunião, na qual os re
presentantes das entidades puderam opinar sobre
o tema e apresentar sugestões sobre a política na
cional de medicamentos.

Era o que tinha a dizer.
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SINOPSE A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Sinopse de reunião especial da co
missão de Saúde e Meio Ambiente da
Assembléia Legislativa do Estado de San
ta Catarina.

Data, horário e local: 28 de fevereiro de 2000, às
9h no Plenarinho da Assembléia Legislativo do
Estado de Santa Catarina (Dr. Jorge Luiz Fon
tes, 310 - tel (48) 221-2579 fax: (48) 221-2666).
Compuseram a mesa: o Deputado Gilmar Knae
sei, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Carina; Vicente CaroprE"so, De
putado Federal (PSDB/SC), membro titular e
sub-relator de vigilância sanitária da CPI dos
Medicamentos; Deputado Volnei Morastoni, De
putado Estadual (PT), Presidente da Comissão
de Saúde e Meio Ambiente da Alesc; Nelson
Marchezan, Deputado Federal (PSDS/RS), Pre
sidente da CPI dos Medicamentos; José Carlos
Vieira, Deputado Federal (PFL/SC), membro su
plente da CPI dos Medicamentos; José Carlos
Vieira, Deputado Federal (PFLlSC), Membro Su
plente da CPI dos Mediamentos; Eni Voltolini,
Deputado Federal, Secretário de Estado de
Saúde de Santa Catarina, que encaminhou expedi
ente a respeito das ações que vêm sendo desenvol
vidas pela Diretoria de Vigilância Sanitária - SES,
em relação aos estabelecimentos que comerciali
zam, distribuem e/ou fornecem medicamentos, em
decorrência das irregularidades detectadas em em
presas de Uberlândia. As ações de fiscalização
daquela Diretoria, que visam a evitar que a po
pulação continue tendo acesso a medicamentos
e produtos com suspeita de falsificação, tiveram
como base a lista de endereços apreendida nas dili
gência realizadas nos laboratórios e distribuidoras
clandestinos descobertas em Uberlândia, que inclui
diversos estabelecimentos comerciais catarinenses.
Após a abertura dos trabalhos, fizeram exposi
ções: Professor Lúcio Botelho, da UFSC, que
abordou a questão do controle regulatório so
mente na qualidade e encaminhou relatório ela
borado pelo Departamento de Ciências Farma
cêuticas do Centro de Ciências da Saúde da
Universidade Federal de Santa Catarina 
UFSC, referente às potenciais ações do Depar
tamento, no que diz respeito ao desenvolvimen
to do setor farmacêutico no Estado, bem como à
garantia da qualidade dos produtos colocados à
disposição dos usuários; Dr. Edevard José de

Araújo, Presidente do Conselho Regional de Me
dicina; Ronald Ferreira da Silva, Presidente do
Sindicato dos Farmacêuticos de Santa Catarina,
que defendeu a parceria com as universidades e
o apoio ao L.afesc para a produção de medica
mentos genéricos, abordando também a questão
das patentes; Norberto Rech, Vice-Presidente
da Federaç,ão Nacional dos Farmacêuticos;
Álvaro Luiz Parente, Presidente do Conselho
Regional de Farmácia; o Promotor de Justiça,
Gercino Gerson Gomes Neto, comentou a ação
do Procon, lamentando que o Lafesc produza
somente 10 medicamentos, informou que 13 me
dicamentos oncológicos estiveram em falta no
Hospital Infantil, apontou a necessidade de in
centivar a produção de medicamentos básicos e
custos mais reduzidos e afirmou que o valor de
R$1,00/habitante destinado pelo Ministério da
Saúde para o Programa de Farmácia Básica ain
da é pouco; Drª Sonia Maria Demeda Groisman,
da Coordenar.doria de Defesa dos Direitos Huma
nos, da Cidadania e das Fundações, acusando a
revitalização do Lafesc e apontando a falta de
recursos para o laboratório e a falta de alternati
vas para o usuário em farmácias do SUS; Or.
Tércio Egon Kasten, Presidente da Federação
dos Hospitais de Santa Catarina, defendeu a dis
seminação dos genéricos, acusando a presença
dos genéricos no mercado, afirmou que o Sra
sindice está aumentando, apesar da mobilização
deflagrada ~l partir da CPI dos medicamentos,
reclamou do monopólio de insumos hospitalares
e principalmente de materiais usados em labora
tório, afirmando que os hospitais são obrigados
a usarem kits de laboratório com prazo de vali
dade prestes a vencer, acrescentou que em
grandes laboratórios é possível resolver a ques
tão, mas que no interior a prática é imposta sem
que exista condições de defesa, causando gran
des prejuízos; Oswaldo Maciel, da UFSC, pediu
que sejam fE~itos esforços, em caráter de urgên
cia, no sentido de defender a. potencialidade
em biodiversidade do Brasil, e evitar a explora
ção dos relcursos naturais brasileiros para
registro de patentes em nome de outros países;
Também usaram da palavra: Geraldo Swiech,
Presidente do Sindicato dos Médicos de Santa
Catarina, que denunciou o monopólio de materi
ais hospitalares e equipamentos médicos, pedin
do providências urgentes; Guilherme Farias, re
presentando o diretor da Vigilância Sanitária, in
formando que está sendo construído um labora-
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tório para controle dos medicamentos, reclamou
da morosidade do inter-relacionamento entre a
Vigilância Estadual e a Nacional, expôs o anda
mento da fiscalização nas farmácias do Estado,
e comentou que ainda é muito longo o prazo
para autorização de funcionamento de empresas
ou registro de produtos; Dr. Ivanete Meier, Pedi
atra, frisando que o conceito de saúde preventi
va está cada vez mais fortificado nos cursos de
Medicina, o que deve ser incentivado; o Deputa
do Estadual Herneus de Nadai, comunicando
que apresentou projeto de Lei na Alesc visando
reduzir o custo dos medicamentos por meio da
implementação dos genéricos; o Vereador Vilson
Renzetti, alertando para a necessidade da fiscalização
junto ao comércio varejista nos municípios e a apre
sentação de proposições nas Câmaras Municipais;
Também participaram da reunião: Jânio Silva,
Sintrasf; José Caetano Rodri'gues, Federação
dos Trabalhadores da Saúde de Santa Catarina;
Julcinir Gualberto Soares, Procon; Maurílio
Espíndola, Associação dos Profissionais de Far
mácia e Bioquímica; Professor Orlando França
Júnior, Curso de Farmácia Industrial e Análises
Clínicas da Univali; Ronald Ferreira da Silva,
Sind-Far; Rubens Fernando Sanches de Andra
de, Sindicato do Comércio Varejista de Produtos
Farmacêuticos da Grande Florianópolis; Ubira
tan de Oliveira, Sindiato dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal; Drª Mereni Rocha Fa
rias, Coordenação do Curso de Farmácia da
UFSC; Drl! Alexandra Ferro de Mello, Coordena
ção do Curso de Farmácia da Unisul; Álvaro Luiz
Parente, presidente do Conselho Regional de
Farmácia; e os representantes do Lafesc; do
Curso de Farmácia da Unoesc, do Curso de Far
mácia da Univille; Luiz Henrique Costa, da Asso
ciação dos Hospitais Catarinenses, Braz Vieira;
do Sindilab, Corina C. Kelln; do Conselho Regio
nal de Odontologia, Elmo Bittencourt.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, apelo a V. Exª
e a todos os Parlamentares para que pressionem
o MEC na questão do crédito educativo. Milhares
de estudantes passaram no vestibular e não es
tão tendo condições de ingressar na universida
de. Há a questão do avalista, do número de estu
dantes por universidade, do acesso imediato e do
convênio com as universidades.

Apelo para que o MEC possa fazer uma políti
ca de crédito educativo ou instituir um fundo de fi-

nanciamento do ensino superior para estudantes de
todo o Brasil. Os jovens querem estudar, formar-se
e qualificar-se para a vida profissional, mas, infeliz
mente, sequer foi instalada a comissão do Congres
so que tratará da questão do crédito educativo.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - A grande mídia trouxe hoje, em
suas páginas de economia, mais uma determinação
do Governo Federal, relativa à utilização do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço para aquisição de
ações de estatais em processo de privatização.

A princípio, a flexibilização da utilização desse
patrimônio do trabalhador, normatizado pela Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, poderia ser alvissa
reira. Afinal, o déficit habitacional brasileiro não
pára de crescer e, em sua esteira, assistimos ao
nascimento e crescimento de milhares de favelas,
mocambos e palafitas.

No entanto, Sr. Presidente, o Governo parece
mais interessado em disponibilizar o FGTS para a
missão de auxiliar o trabalhador a adquirir ações ordi
nárias da Petrobras.

A decisão, aprovada pelo Conselho Nacional de
Desestatização, mostra a verdadeira face de um Gover
no que, ao invés de utilizaro FGTS para seu fim principal,
qual seja o financiamento de habitação, saneamento e
infra-estrutura, prefere sangrar b Fundo, destinando seus
recursos para a aquisição de papel do próprio Governo.

Somos obrigados a perceber, Sr. Presidente,
que o Governo Federal continua muito mais moneta
rista do que social.

Não foram poucas as ocasiões em que, desta
tribuna, cobrei mais atuação do Palácio do Planalto e
da Caixa Econômica Federa! nas áreas de habitação
e infra-estrutura, obtendo sempre como resposta a di
ficuldade em disponibilizar recursos do Fundo para o
financiamento desses setores.

Nesse instante, a Caixa Econômica Federal de
clara que, do total de 13,3 bilhões do Fundo, nada me
nos que 3 bilhões serão destinados à operação, en
trando na ciranda financeira e financiando o grande
capital especulativo.

Recordo que, em meados do ano passado, estive
em audiência com o Ministro Francisco Dornelles, apre
sentando projeto de utilização de 8 bilhões do FGTS para
construção de 100 mil casas populares, o que geraria 1
milhão de novos empregos. Projeto negado, aliás, com a
justificativa de pouca disponibilidade do Fundo.

Eis que, agora, somos informados de que a Cai
xa vai disponibilizar 3 bilhões para que o trabalhador
entre não numa casa própria ou numa rua asfaltada e
iluminada, mas num negócio que não lhe dará sequer
a segurança de rentabilidade e retorno.
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Ainda segundo a mídia, Sr. Presidente, o Minis
tro do Desenvolvimento, Alcides Tápias, declarou que
a intenção é permitir que uma ~aio~ fatia da popula
ção seja sócia das emp~esas pnvatlzadas. ~ra, se o
objetivo é esse, basta nao vend~r ~s estatais, que, a
rigor, já são patrimônio dos brasileiros.

Aliás tamanha mobilização em torno da ven
da de açõ~s passa a impressão de que existe ~m
plano muito mais arrojado, voltado para a venda in

tegrai da Petrobras, do Banco do Brasil ou da pró
pria Caixa num futuro não muito distante.

Deixando de lado essa polêmica, que certa
mente também haverá de desaguar nesta Casa,
cabe lembrar aos "PHDeuses" do Planalto que,
para viabilizar a disponibilidade.do Fund.o, ~e~á ne
cessária uma mudança na lei que disciplina o
FGTS. O que, certamente, deverá acarretar a edi-
ção de medida provisória. .

Desde já, declaro minha disposição de estar POSI

cionado na Comissão Mista que, regimentalmente, ha
verá de analisar a proposta, transformando-a em proje
to de conversão. E, na condição de Parlamentar forma
do nas hastes da habitação, tudo farei para impedir
esse verdadeiro descaso com o abandono que impera
no setor habitacional brasileiro.

Foram 3 bilhões anunciados para a operação de
compra de ações de estatais que, somados a mais 1,
seriam suficientes para a definitiva resolução do pro
blema habitacional na cidade do Rio de Janeiro.

Está mais do que na hora de mudar essa
mentalidade que premia o capital, desprezando o
trabalho. O FGTS deve ser usado para gerar
bem-estar, empregos, casas e desenvolvimento, e
não dividendos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srê! e Srs.
Deputados.

O SR. GILBERTO KASSAB (PFL - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De
putados, venho a este plenário para que fiquem .regis
tradas as palavras proferidas pelo Dr. Olavo Egydlo Se
tubal na aula inaugural da Escola Politécnica da Univer
sidade de São Paulo em 21 de fevereiro passado.

Ao mesmo tempo, quero mostrar a todos o
exemplo e a experiência de vida de um dos empre
sários mais bem sucedidos do Brasil, que teve uma
trajetória profissional sempre ascendente e cheia
de sucessos, dada a sua determinação e per~is

tência nas diversas empreitadas a que se propos.
Olavo Setubal é uma personalidade ímpar

no cenário empresarial paulista, uma vez que co-

meçou a trabalhar sem contar com herança fami
liar e em uma época em que a Segunda Guerra
Mundial envolvia o Brasil e agravava as deficiên
cias de produtos básicos importados.

Nascido em 1923, ficou órfão de pai aos 13
anos de idade. Dois anos depois iniciava sua for
mação profissional no pré-politécnico, como ~ra

conhecido o Colégio Universitário. Em segUida
entrava na Politécnica da USP, para o curso de
Engenharia Elétrica. .

Formado, foi trabalhar como professor assIs
tente da USP, mas logo a seguir abandonou a vida
acadêmica e iniciou sua vida empresarial, em so
ciedade com um colega, montando uma pequena
metalúrgica que produzia fechaduras e torneiras.

Durante muitos anos, ficou no campo empresa
rial, passando por diversos setores, da metalurgj~ ~s

fibras de madeira, do seguro ao mundo bancano,
quando se iniciou como executivo do Banco Federal
de Crédito em 1959.

Com seu dinamismo e determinação, privilegiou
áreas que os executivos não valorizavam no sistema
bancário e que permitiram a expansão do banco e as
reformas financeiras, tornando-se o hoje sólido Ban
co ItaÚ, segunda grande instituição financeira do
País. Em 1975, foi indicado para a Prefeitura de São
Paulo e introduziu sistemas integrados de controle e
ações de cobrança que perduram até o momento.

Na experiência política ajudou a organizar um
partido alternativo à antiga Arena e ao MDB e por indi
cação e convite do então Presidente Tancredo Ne~es

chegou ao cargo de Ministro Chanceler das Relaçoes
Exteriores, no Governo de 1985.

Voltando à vida empresarial, novamente mostrou
sua capacidade inovadora, dedicando-se à área de infor
mática fundando a Itautec, hoje uma empresa de elite no
setor, ~om grande e sofisticada capacidade técnica, que
desenvolveu urna importante indústria de hardware.

Olavo Setubal hoje preside a Itausa, uma holding
que congrega muitas empresas em diversos setores.

Poderia descrever todo esse conglomerado,
mas seria por demais extenso. Entretanto, para e~em

plificar, posso citar algumas empre~as ':0 s~tor fInan
ceiro como o Banco Itaú e suas cohgaçoes Importan
tes c~m vários bancos privatizados como o Benge, o
Banerj, o BSB etc. No setor indust~i~l, a Dur~te:, e a
Decapiazza, na Argentina, a L. Queiroz, na qUlmlca, e
na informática a Itautec.

Pela grande ca~acidade~e admi.nistrar ~ co
ragem para ousar e Inovar, deiXO aqUI meu smce
ro apreço por esse vencedor.



09960 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

AULA INAUGURAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

ESCOLA POLITÉCNICA DA

UNIVERSIDADE DE SÃo PAULO

AULA INAUGURAL

21/02/2000

Olavo Egydio Setubal

Março de 2000



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Poli - aula inaugural- 21/02/2000

Meus prezados calouros e estudantes,

Caros professores e colegas de profissão,

Minhas senhoras e meus senhores,
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As aulas magnas, em toda abertura de ano letivo de uma universidade tão

tradicional como a USP, são verdadeiros ritos de passagem.

Para os novos aiunos, vitoriosos na árdua batalha dos vestibulijres. elas

constituem o primeiro passo de ingresso formal no universo do

pensamento sistematizado, do rigor analítico e do conhecimento científico.

Para o palestrante, representam uma oportunidade de refletir sobre sua

trajetória profissional e sua experiência de vida, permitindo-lhe transmitir

seus eITOs e acertos sob a forma de subsídios destinados a iluminar os

passos daqueles que, dentro de cinco anos, serão seus colegas.

Nascido em 1923, no entreato ae auas guerras mundiais e em plena crise

econômica internacional, jaxnais hesitei em minha opção pela engenharia.

Uma das minhas mais antigas recordações foi de meu pai, que

pressentindo a proximidade do fim, com 44 anos, chamou-me para uma

última palavra de conselho.

CUm menino nas suas condições", disse-me, "sem herança a receber, tem

suas opções de vida profissional limitadas à advocacia, à medicina e à

engenharia. Engenharia é uma carreira de segunda. Neste País, a
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advocacia é a mais indicada, pois ela lhe permite atuar no campo dos

negócios, nas grandes disputas judiciais e na vida pública".

Para surpresa de meu pai, respondi sem vacilar: "vou ser engenheiro, por

inclinação e porque esta será a profissão do futuro"

Tinha então 13 anos de idade. Meu pai falecia pouco após e, dois anos

mais tarde, eu ingressava no antigo Colégio Universitário da Escola

Politécnica, então situado na rua Três Rios, passo esse que se revelou

decisivo em minha formação profissional e humana.

No Pré-Politécnico, como era conhecido o Colégio Universitário, recebi o

primeiro impacto cultural, surpreendentemente da área de ciências

humanas.

o professor Armando Prado, antigo politico de formação positivista, em

suas aulas de sociologia, impressionava-me pelo seu incontido entusiasmo

por Augusto Comte. Também foram impactantes as aulas de psicologia,

ministradas por Roland Corbesier, um jovem e brilhante professor com

sólida formação marxista e uma acidentada carreira na vida pública e

cultural brasileira.

Estávamos em 1939. Lã fora, Hitler invadia a Polõnia e deflagrava a

segunda guerra. mundial. Aqui, surgia a preocupação com o suprimento

de produtos industriais até então importados, o que abriu caminho para

nossa revolução industrial, a partir de 1940, com a criação da Companhia

Sidertirgica Nacional e da Fãbrica Nacional de Motores.

Atraido pelo surto de industrialização, meu primeiro estágio foi na Usina

Sidenírgica São José, que se achava em fase de montagem, impulsionada

pelo pioneirismo de empresârlos idealistas, mas inexperientes. Em
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seguida, estagiei na Goodyear, que então ingressava no mercado nacional

e onde pude constatar, pela primeira vez, a disparidade entre uma

empresa industrial moderna e as incipientes indústrias brasileiras.

Os dois primeiros anos de Poli, destinados à formação básica, ficaram

marcados em minha memória pelo alto nivel das lições de fisica e das de

cálculo integral e düerencia1, ministradas, respectivamente, pelos

professores Luís Cintra do Prado e Monteiro de Camargo.

Nos anos subsequentes, motivei-me pelos ensinamentos de mestres de

notável destaque da engenharia nacional. como Telêmaco Van

Langendoenck, Lucas Nogueira Garcez, Fonseca Telles e Antonio Carlos

Cardoso.

Nessa ocasião, tomei-me assistente-aluno do Instituto de Pesquisas

Tecnológicas, onde trabalhei sob direção de Adriano Marchini, que

empolgava técnicos, alunos, jovens e velhos engenheiros apontando, com

convicção,· o único caminho capaz de nos conduzir à soberania nacional: o

desenvolvimento tecnológico.

No início de meu estágio, com o Brasil já envol"lÍdo na guerra, a ruptura

das importações agravou as deficiências de produtos básicos. O professor

Ari Torres, um dos responsáveis pela mobilização do esforço industrial do

País, trouxe professores americanos para aprimorar o nivel e o acervo de

conhecimentos tecnológicos dos engenheiros brasileiros.

Recordo-me, particularmentet da primeira aula sobre siderurgia,

ministrada pelo professor Robert Mehl, do Institute of Tecnology of

Pittsburg. Ele a iniciou oferecendo uma bibliografia com dezena de livros

sobre as modernas técnicas de fabricação do aço. Aos poucos,. fomos
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verificando que aquele era um processo disponível e que poderíamos

dominá-lo com esforço relativamente pequeno.

Essa dedução conflitava com a idéia ainda predominante entre nós

naquela época, segundo a qual a tecnologia de produção do aço encerrava

conhecimentos secretos só acessíveis aos alemães, aos ingleses e a outros

poucos e privilegiados povos evoluidos, que os transmitiam de pais para

filhos e tão bem os preservavam para si, que não estaria ao nosso alcance

desvendá-los e possui-los.

Formado engenhe~o eletricista, fui convidado a permanecer no IPI' pelo

prof. Tarcísio de Souza Santos, construindo a primeira suh-estação

elétrica destinada a alimentar a Cidade Universitãria. Paralelamente,

tomei-me assistente da cadeira de Máquinas Elétricas, então regida pelo

prof. Souza Dias, um dos responsáveis pela eletrificação do Es~o de São

Paulo.

Passado alguns anos, senti não ser vocacionado para a vida acadêmica e

fundei, juntamente com um colega de turma e do IFT, Renato Refinetti,

uma pequena metalúrgica que só a audácia da juventude ensejou que

prosperasse. Ingressamos com US$ 5 mil cada um, gastos com o aluguel

de um armazém no Belenzinho e a aquisição de duas pequenas máquinas

de fundição sob pressão, de operação manual, que usamos para fabricar

peças de fechaduras e torneiras.

Durante 25 anos fiquei no campo empresarial, passando por diversos

setores, da metalurgia às fibras de madeira; do seguro ao mundo

bancário, tendo aí ingressado em 1959 como executivo do Banco Federal

de Crédito, quando ele era o 1500 na ordem de tamanho entre as

instituições bancárias brasileiras.
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Gerido por bancários de formação modesta, sem visão operacional e

financeira, o sistema bancário nessa época era artesanal, limitando-se ao

desconto de promissórias e duplicatas para empresas tradicionais. Meu

diploma de engenheiro foi fundamental, pois deu a visão sistêmica

necessária para privilegiar áreas que os executivos de então não

valorizavam como, contabilidade, auditoria, comunicações, organização e

métodos, recursos humanos e informática.

Foram as antigas e fecundas aulas da Escola Politécnica que me levaram a

ver que os bancos que não se revelassem capazes de dominar as técnicas

de comunicação, gestão e informática simplesmente não sobreviveriam..

Foi a formação de engenheiro que me levou a foIjar a infra-estrutura que

permitiu ao antigo Banco Federal de Crédito expandir-se, por meio de

fusões, após a reforma financeira iniciada por Octávio Gouveia de Bulhões

e Roberto Campos.

Foi a "fria e cruel racionalidade politécnica", como afirmam alguns de

meus amigos, que levou o banco, agora com o nome Itaú, a acompanhar

passo a passo todas as transformações econômicas das décadas

seguintes, até tomar-se a segunda grande instituição financeira do País.

Envolvido na dinâmica dessa expansão, fui surpreendido, em 1975, com

um convite que mudou radicalmente minha vida por alguns anos. Eleito

para o governo estadual, o governador Paulo Egydio Martins indicou-me

para a Prefeitura de São Paulo. -

Ocupei o cargo por quatro anos, pude observar os múltiplos setores da

engenharia moderna e ainda tive a oportunidade: de acrescentar aos meus

conhecimentos uma experiência marcante - a experiência da vida pública.
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Olhando para trás, creio que minha maior realização foi ter influído na

melhoria dos sistemas operacionais da Prefeitura. Foi minha

administmção que introduziu os sistemas integrados de controle de

licenciamento de edificações, de publicidade, de logradouros públicos e de

ações de cobrança.

o sucesso alcançado nessa empreitada prorrogou minha presença na vida

pública, levando-me a aceitar o convite de Tancredo Neves para ajudá-lo a

organizar um partido alternativo à antiga Arena e MDB. Foi quando pude

entender o funcionamento do Brasil institucional e conhecer os homens

que fazem política, suas motivações, suas fonnas de atuar, suas

grandezas, suas pequenezas, sua visão do pais e de mundo ou falta de

visão.

Essa experiência politica levou-me aonde jamais imaginava um dia poder

chegar - ao Ministério das Relações Exteriores. Tancredo, após sua eleição

para a presidência da República, praticamente me tinha convidado para

ser seu ministro da Fazenda As injunções poüticas, contudo, o levaram a

me indicar para o Itamaraty.

Foi no ltamaraty que pude aprender como funciona uma estrutura

diametralmente oposta àquelas que projetei e liderei. Após ter passado

anos chefiando engenheiros, passei a comandar diplomatas.

No entanto, não fui pioneiro ao enfrentar esse desafio. Com a queda do

Império, o primeiro ministro das Relações Exteriores da República não

saiu de uma faculdade de direito ou da redação de um jornal. Saiu desta

casa. Trata-se do professor Paula Souza, fundador da Poli, e em cuja

gestão à frente da chancelaria, como bom engenheiro, propôs-se refonnar

o Itamaraty da época.
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Com a ilusão de ser candidato a governador de São Paulo, que por motivos

variados se desfez em pouco tempo, deixei o Ministério e retomei à minha

atividade empresarial. Foi quando pude dedicar-me à área de informãtica,

um dos mais poderosos polos de irradiação de inovações, o que me levou a

fundar uma empresa na área, a ltautec.

A decisão de criá-la foi tomada a partir de uma visão estratégica baseada

em duas premissas:

a) o fato que a expansão do setor era considerada uma peça-chave no

âmbito dos projetos de desenvolvimento nacional então

implementados pelo Estado brasileiro;

b) e a constatação de que o Grupo ltaú, embora tivesse uma grande

atuação nos campos f"manceiro, securitário e industrial, não vinha

trabalhando na área de alta tecnologia..

No entanto, o grupo dispunha de enorme potencial para ingressar nela.,

pois o Banco, além de ser na época o principal cliente da IBM, já era um

grande centro de processamento de dados, contando com uma equipe de

"software" formada por mais de mil analistas e programadores.

Foi com base nessa experiência de usuário e de "software" que decidimos

usar nosso potencial de recursos humanos para a formação de uma

empresa brasileira de informática. E ela., apesar do sucesso de seu

lançamento, pois teve o Banco ltaú como seu principal cliente, constituiu

se no desafio mais dificll que enfrentei em minha vida técnica e gerencial.

Em primeiro lugar, porque os desafios tecnológicos e fmanceiros foram

muito maiores do que esperava.

Em segundo lugar, o próprio contexto mundial se alterou, levando a uma

crescente internacionalização da economia, à subsequente
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desregulamentac;ão do mercado nacional, à abertura comercial do País e1

por consequência, ao surgimento de concorrentes fortíssimos.

Meus amigos,

Como o que se espera de uma aula magna não é apenas uma lição de

vida, mas também algumas idéias que iluminem os passos dos jovens

estudantes de hoje e futuros engenheiros de amanhã, destacaria três

pontos a partir dessa minha experiência.

Primeiramente, se demonstrei aptidão para formar e dirigir equipes

capacitadas, foi porque jamais esqueci os ensinamentos que aprendi na

Poli: ser engenheiro é, acima de tudo, ser capaz de trabalhar e produzir

em grupo, pois em nossa atividade profissional não hã lugar 'para o

individualismo. Na engenharia, ele simplesmente é estéril e irracional. Mas

não é só.

Ser engenheiro também é ter uma inquietação constante e uma

permanente vontade de compreender o novo. Foi por isso que, embora.
tenha deixado a Universidade por falta de vocação acadêmica, jamais dela

me distanciei como empresário, pois dependia de sua criatividade e de sua

contribuição à expansão das fronteiras do conhecimento para pavimentar

minhas decisões no campo da iniciativa privada e na vida püblica.

Nesse sentido, aliás, jamais duvidei da importância do entrosamento entre

empresa e universidade. E continuo acreditando, até hoje, que o famoso

"cross fertilizationJt americano é um fator essencial se o Brasil realmente

quiser ocupar o espaço que almeja no cenário mundial do século XXI.
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o segundo ponto que gostaria de enfatizar diz respeito à compreensão da

realidade política, econômica, social e cultural do Pais em que vivemos.

Com a sensibilidade política e sociológica que o antigo Curso Prê77

Universitário da Poli aguçava em seus alunos, aprendi que para os

engenheiros também ê fundamental aprender a interpretar a evolução de

uma nação tão dinâmica como a nossa.

Quando entrei na Poli, o Brasil ainda era uma sociedade de feições rurais,

dependente das exportações de produtos primários e sem condições

suficientes de capitalização para promover a industrialização de base.

Quando eu a deixei, o País estava iniciando sua revolução industrial, não

nos moldes do capitalismo clássico, mas por meio de uma economia mista

baseada no tripé Estado, multinacionais e empresa privada.

Foi essa sensibilidade política e sociológica despertada na Poli que me fez

compreender os diferentes desdobramentos econômicos e sociais de um

processo de industrialização tardia, da urbanização acelerada ao avanço

do setor de serviços, da adoção das modernas técnicas de planejamento e

de proteção do mercado nacional até o surgimento de uma sociedade

urbana de massas, com todas suas conhecidas desigualdades sociais,

regionais e setoriais.

Foi essa sensibilidade política e sociológica taInbém que me levou a olhar

para. o resto do mundo e ver a progressiva (:onversão do conhecimento

científico em fator privilegiado da produção, a. gradativa substituição da

economia de bens pela economia da informaçã«) e a importância do desafio

tecnológico para um País com as características do nosso.

E este, justamente, o terceiro e último ponto que gostaria de destacar.
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Se é verdade que a expansão da ciência e da tecnologia criam vastas e

desconhecidas fronteiras econômicas, também é verdade que só progridem

as nações e as empresas que largarem na frente dos demais. E isto

depende de sua capacidade de captar e assimilar o elemento-chave da

nova era: a informação.

Numa palavra, o conhecimento.

Portanto, se é certo que o avanço tecnológico é hoje condição necessária

de desenvolvimento, é igualmente cOtTeto que o conhecimento também é

sinônimo de poder. E sem esse. tipo de poder, o mesmo que levou

Alemanha e Japão a saírem dos escombros de uma derrota militar rumo a

uma situação de invejável riqueza, continuaremos repetindo para nossos

fllhos e netos que o Brasil é o pais do futuro, desmoralizando na prática

esta profecia nunca integralmente realizada que aprendemos com nossos

pais e avós.

A íntima vinculação entre autonomia tecnológica e soberania nacional

revela a importância e o alcance da decisão de se inclinar pela geração de

tecnologia própria ou, então, de se escolher qual a tecnologia externa

capaz de ser operada num contexto com nossas especificidades e

peculiaridades, sobretudo nossa escassez crônica de capitais, nossas

dimensões geográficas, nossas desigualdades regionais e nosso perfil

demográfico.

A meu ver, do ponto de vista dos interesses nacionais, o que realmente

importa e cumpre atingir, no menor prazo possivel, é a conquista de

autonomia de decisão tecnológica, ficando a autarquia tecnológica, se

aconselhável, para uma etapa posterior.
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Para países como o nosso, é fundamental dominar e aplicar o máximo de

tecnologia compatível com suas necessidades e recursos. Por isso, na

análise dos problemas do desenvolvimento tecnológico toma-se imperiosa

uma análise serena e realista do que foi a indústria brasileira de

informática em seus primórdios, alicerçada numa lei especialmente

concebida para protegê-la e com isso tivemos sucessos e grandes

fr~tcassos.

Visto na perspectiva de hoje, verificamos que a Lei não atingiu plenamente

os seus objetivos porque ela foi operacionalizada pelos órgãos reguladores

com uma visão exclusivamente para um mercado brasileiro auto

suficiente.

Vemos com bastante clareza alguns erros fUl1damentais: por exemplo, a

ltautec foi compelida a desenvolver "softer" de sistema operacional para

microcomputadores. Investiu alguns milhões de dólares num produto que

foi lançado com o nome de SISNE.

Nessa" ocasião o Bill Gates veío nos visitar e perguntou-me porque

fazíamos isso e infonnei-lhe que a política do governo brasileiro era não

ficar dependente de um "softer" estrangeiro. E ele comentou: os

japoneses7 os alemães7 os ingleses, o m\lndo inteiro está perseguindo esse

objetivo, mas nós estamos vencendo porque o nosso produto é melhor e

eles não resistirão a uma competição mundial.

Foi o que aconteceu com a ltautec. Tivemos que lançar em prejuízo os

valores despendidos no programa SISNE e passar a comprar como o resto

do mundo o "softe!" da Microsoft.
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Esse episódio mostra que idéias generosas desligadas da realidade do

mundo contemporâneo levam a fracassos cujo custo pode ser fatal para

uma empresa.

De qualquer forma o desenvolvimento do setor de informática mudou as

estruturas sociais nacionais. Criou novos conjuntos de atores. Propiciou o

surgimento de uma elite de executivos com enorme capacidade têcnica e

sofisticada capacidade de negociação com empresas estrangeiras. E

permeou com novos valores e prãticas as estruturas organizacionais do

próprio setor publico.

Acima de tudo, levou ao desenvolvimento de uma indústria de "hardware"

controlada, pelo menos parcialmente, pelo capital nacional.

De lã para cá, contudo, o cenário institucional e mundial se alterou

drasticamente e os papéis do Estado na indução de políticas ao

desenvolvimento setorial foram revistos. É por esse motivo que hoje

necessitamos de novas estratégias de planejamento para nossa evolução

tecnológica, pois o Brasil não pode aspirar a uma industrialização de

segunda classe nem deve deixar-se transformar em consumidor de sucata

tecnológica.
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Permitam-me agora concluir.

Os vencedores do século XXI serão aqueles que conseguirem acompanhar,

passo a passo, o veloz, dramãtico e fantástico processo de "destruição

criadora" que as mudanças tecnológicas aUmentaram no decorrer do

século XX, mudando radicalmente o mapa da produção, redesenhando o

perfil de seus protagonistas, alterando os padrões de sociabilidade e

abrindo amplos espaços para novos empreendedores.

Tanto eu quanto todos os professores da Poli sabemos muito bem disso. E

é por esse motivo que as sucessivas gerações de alunos desta tradicional e

respeitada casa de ensino, da qual me orgulho de ter feito parte, já saem

daqui com enorme sensibilidade para processar e assimilar informações,

com a coragem necessária para redefinir constantemente as organizações

em que atuam e com a determinação de abrir novos caminhos.

Foi justamente isso, a coragem de ousar e de inovar, que me levou a

contrariar o conselho de meu pai e optar pela engenharia, uma carreira

que na visão dele era de •segunda". É justanlente essa coragem que faz

com que todos nós, engenheiros, possamos assumir a enorme

responsabilidade de fazer do Brasil um país vencedor neste século.

Ou seja: uma nação mais desenvolvida, muito mais igualitária e bem mais

justa.

Muito obrigado.
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o SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, seria por demais repetiti
vo vir a esta tribuna para tecer comentários so
bre a importância do Estado de São Paulo den
tro da Federação brasileira. Falar do que sua
economia representa para o PIB nacional, das
ações pioneiras nos mais diversos setores pro
dutivos. Algumas iniciativas administrativas aca
baram por se tornarem padrão de conduta, repe
tidas que foram Brasil afora. Tudo se reflete no
campo cultural e educacional. São importantes
eventos artísticos. Há excelentes centros univer
sitários. E nem nos iríamos mais estender, por
que, antes de bairrismo, tudo isso é de conheci
mento geral.

Preocupa-nos, no entanto, que alguns grupa
mentos políticos, não todos, felizmente, ainda não
se deram conta do que esse progresso representa
efetivamente em modificação de costumes. Não es
tamos preconizando, vale ressaltar, a cosmopolitiza
ção do Estado, o que, a rigor, o descaracterizaria.
Mas, por outro lado, não podemos admitir a prática
mesquinha desses comportamentos paroquianos
que chegam a ofender, para não dizer envergonhar,
nossa cidadania.

Vamos, para exemplificar, dizer o que aconte
ce em Bragança Paulista.

Naquela importante cidade do interior paulista,
o Vereador Paulo Miguel, com expressa autorização
da Câmara Municipal, realizou um curso de Gerenci
amento de Cidades, curso que o ocupou por todas
as sextas-feiras no período de março de 1997 a
maio de 1998. O Sr. Presidente da Câmara, para a
devida autorização, teve parecer favorável do De
partamento Jurídico daquela Edilidade.

Aqui há, ainda, um aspecto a destacar. É que
os Municípios que desenvolvem esforços para a mo
dernização de suas práticas administrativas têm
acesso mais fácil a financiamentos pela Caixa Eco
nômica Federal, na forma como dispõe o diploma le
gai que cuidou refinanciamento das dívidas de
Estados e Municipios.

Pois bem, Sr. Presidente. Em pesquisas eleito
rais realizadas na região, o Vereador Paulo Miguel
aparece muito bem cotado como candidato a Prefei
to, o que, sem dúvida, deve ter gerado a fúria do
Prefeito atual, uma fúria absolutamente injustificável,
principalmente porque não se vislumbra qualquer ir-

regularidade na conduta pessoal e política do Vere
ador.

Partiu-se, então, para a mais abjeta retalia
ção, por meio de um processo judicial realizado
quase que à socapa, sem pleno direito de defe
sa, com acusações sem fundamentos, tudo re
sultando na condenação, em primeira instância,
daquele edil, que teve seus direitos políticos
suspensos por oito anos.

Estamos certos de que o assunto não se esgo
tará por aí. Com todo o direito, ° Sr. Paulo Miguel
deverá recorrer, deverá exigir a reformulação de
sentença assim tão infeliz, para que, enfim, se faça
a verdadeira Justiça.

Mas o que nos assombra, Sr. Presidente, o
que nos assombra, Srs. Deputados, é que esse
tipo de política paroquiana ainda vigore em ci
dade assim tão desenvolvida e progressista
como Bragança Paulista, cuja população, segu
ramente, não concorda com esses desmandos
nem com esse tipo de comportamento. O Sr.
Paulo Miguel é apenas pré-candidato a Prefei
to. Do pleito eleitoral participarão, com direito
assegurado, todos os cidadãos que preenche
rem os requisitos legais previstos para tais can
didaturas. E a população, em pleito democráti
co, aberto, plural, saberá decidir. Impedir, como
se pretende, aprioristicamente, a participação
deste ou daquele candidato é ferir a democracia
em sua essência, que é a manifestação da ple
na cidadania na escolha de nossos Parlamenta
res, de nossos executivos. É preciso que se re
considerem essas medidas, é preciso que se
restaure, ao Sr. Vereador, o direito - que, aliás,
como já dissemos, é de qualquer outro cidadão
- de oferecer seu nome à decisão do eleitorado
livre e democrata de Bragança Paulista.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Seção Brasileira da
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul
recebeu, no último dia 10 de fevereiro, a visita
de S. Exll o Presidente do Paraguai, Luís Angel
González Macchi, a qual muito nos honrou, a
nós Parlamentares, particularmente por se tra
tar da primeira visita que um Presidente de uma
nação do Mercosul realiza a esta Comissão. Di
ríamos até que é um fato raro, um Chefe de
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Estado estrangeiro visitar uma comissão do
Congresso Nacional.

Para que o nosso anseio de receber o Presi
dente Macchi, e à sua ilustre comitiva, realmente se
concretizasse, contamos com a prestimosa colabo
ração de nosso dileto amigo, Embaixador Carlos
Alberto González, ex-Senador e ex-membro desta
Comissão, cujos bons ofícios junto a S. Ex!! possibi
litaram este auspicioso encontro.

O Presidente da Comissão, Deputado Júlio
Redecker, saudou o Presidente Macchi e sua co
mitiva, destacando o significado de sua visita
para a consolidação dos laços de amizade e co
operação bilateral entre o Brasil e o Paraguai e o
aprofundamento dos interesses recíprocos no
âmbito do Mercosul. Perante nosso Embaixador
em Assunção, Bernardo Pericás, o Presidente
Redecker garantiu ao Presidente Macchi o apoio
dos Parlamentares brasileiros ao processo de
estabilização político-institucional paraguaio,
empreendido pelo Senador Macchi.

Em breve mas significativo pronunciamento,
o Presidente Macchi registrou sua satisfação em
visitar o Brasil e, particularmente, o Parlamento
brasileiro, dizendo sentir-se em sua própria casa.
Ressaltou a importância do Mercosul e a necessi
dade de um diálogo e intercâmbio permanente
entre os dois países.

Num excelente clima de descontração, o
Presidente Júlio Redecker transmitiu ao Presi
dente Macchi auspiciosa notícia para os povos dd
Mercosul: a realização, em data a ser definida, de
uma partida de futebol entre as seleções do Mer
cosul e da União Européia. A Fifa já concedeu
seu beneplácito para a realização desse jogo,
graças ao empenho do Deputado Júlio Redecker
junto ao eterno defensor do futebol mundial, o
brasileiro João Havelange.

Sr. Presidente, essa comunhão de interes
ses convergentes ao fortalecimento da instituição
democrática no Mercosul nos impele a um diálo
go permanente com o Governo do Paraguai e os
dos demais países do bloco. O Presidente Mac
chi merece todo o nosso apoio político para pros
seguir na sua desafiadora missão, após uma fase
de agudas instabilidades políticas internas, ainda
não totalmente debeladas.

A iniciativa do Presidente do Paraguai ao
distinguir com sua presença a Seção Brasileira
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul

reveste-se de marcante significado histórico, pois
indica a importância conferida pelo Governo do
país vizinho à atuação parlamE::ntar no processo
de integração do Mercosul. Ninguém melhor do
que o Presidente Macchi, cuja carreira política foi
construídEI no âmbito do Legislativo, pode avaliar
a dimensão da contribuição que cabe aos Parla
mentos oferecer ao processo de integração do
Mercosul, tendo-se em vista as particularidades
das funções que lhes são próprias, de represen
tar as populações de cada um de nossos países.

Com efeito, cabe aos Parlamentos desem
penhar, no processo integracionista, um papel
de muito maior relevância do que o que até ago
ra temos protagonizado, sob pena de construir
mos um bloco econômico que, embora incorpo
rando a cláusula democrática em seus docu
mentos constitutivos, não vem sendo capaz de
praticar a democracia em seus próprios proces
sos decisórios.

Foi pensando neste déficit democrático, tão
característico dos processos de integração eco
nômica, que a Comissão Parlamentar Conjunta,
por ocasião de sua XIV reunião plenária, realiza
da em Montevidéu em dezembro passado, tomou
a decisão de trabalhar no sentido de estabelecer
uma agenda com vistas à implantação do Parla
mento do Mercosul até o ano de 2010. Com esta
decisão, os representantes dos Poderes Legisla
tivos dos quatro países manifestaram o desejo de
estabelecElr um marco institucional onde as ques
tões em debate não sejam percebidas do limitado
ponto de vista nacional, mas antes, a partir de
uma visão do conjunto da sociedade da região.
Só assim, quando adotarmos o hábito desta visão
ampliada, ,capaz de levar em consideração os an
seios, as preocupações e até mesmo os desequi
líbrios da região como um todo, é que lograremos
o fortalecimento do Mercosul.

Uma transformação paradigmática desta or
dem permitirá a criação de cadeias de produção in
tra-Mercosul, que possam ser racionalizadas e oti
mizadas, de forma a beneficiar a inserção da região
como um todo no mercada internacional. Ela propici
ará, por outro lado, uma atenção maior às assimetri
as existentl3s entre os países membros, de modo a
se assegurar aos mais fracos uma função econômi
ca dentro do bloco. '

,E'ste tema remete à recente reunião do
"café d:a manbã do Mercosul", realizada em 27

, '
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de janeiro último" para a qual o Embaixador Car
los Alberto González muito gentilmente abriu as
portas de sua Embaixada, colaborando, desta
forma, com esta já tradicional iniciativa da Seção
Brasileira da CPC. No decorrer dessa reunião de
trabalho, que contou com a presença do Ministro
da Agricultura e Abastecimento, Marcus Vinícius
Pratini de Moraes, além de congregar, como é
de costume, os Embaixadores dos países do
Mercosul junto ao Governo brasileiro, membros
da Comissão Parlamentar Conjunta, bem como
representantes do Itamaraty, falou-se reiteradas
vezes da necessidade de se criar e promover a
marca "Mercosul". O objetivo deste exercício é
divulgar os produtos originários da região no
mercado mundial, uma vez que muitos de nos
sos produtos se caracterizam pela sua alta quali
dade e são competitivos, mas pouco reconheci
dos internacionalmente.

Para este fim, a Comissão Parlamentar Con
junta do Mercosul está trabalhando no estabeleci
mento de uma organização não-governamental vol
tada para a promoção do marketing conjunto dos
produtos do Mercosul, com vistas à criação e fixa
ção da imagem do Mercosul junto ao mercado inter
nacional. Outras ações afirmativas como esta, desti
nadas à construção de uma consciência regional,
estão sendo planejadas, como a promoção da pro
dução artística e cultural da região em todo o mun
do, a divulgação de sua música através de um
songbook do Mercosul e por meio da criação de
uma orquestra composta por músicos do Mercosul,
e até mesmo, no campo dos esportes, a formação
de uma Seleção de Futebol do Mercosul.

O ano de 1999 passará à história do Merco
sul como um ano em que o bloco foi fustigado
por perigosas tormentas, que puseram à prova a
sua coesão e lançaram dúvidas quanto à vonta
de política dos quatro países de promover a sua
continuidade. No momento em que os desafios
se multiplicavam, em meio a numerosos confli
tos comerciais, coube à Comissão Parlamentar
Conjunta, dada a sua natural proximidade com
os setores produtivos, servir como mediadora
entre empresários argentinos e brasileiros, ofe
recendo desta forma a sua contribuição para a
solução de controvérsias comerciais que amea
çavam e debilitavam o Mercosul.

Finalmente, a Seção Brasileira da Comissão
Parlamentar Conjunta deseja assinalar, com satisfa
ção, a oportuna criação, pelo Governo Brasileiro, do

posto de Embaixador Extraordinário para o Merco
sul, para o qual foi designado o Embaixador José
Botafogo Gonçalves, figura de proa da diplomacia
brasileira, que, por força de sua ampla experiência
como negociador do Mercosul e na área de comér
cio exterior em geral, dispensa quaisquer apresenta
ções. Com esta decisão, o Governo Brasileiro atesta
a irreversibilidade do Mercosul bem como a impor
tância que confere a este processo de integração
regional, pilar de sua política externa.

Por último, desejamos registrar, com muita
honra, a presença na comitiva de prezadíssimos
companheiros nossos, ex-membros da Comissão
Parlamentar Conjunta, agora chamados a desempe
nhar altas funções no Governo do Paraguai. São
eles o Senador José Félix Fernández Estigarribia,
Ministro das Relações Exteriores; o Senador Eucli
des Acevedo, Ministro de Indústria e Comércio,
além do Senador Carlos Alberto González, Embai
xador da República do Paraguai junto ao Governo
Brasileiro.

Que essa visita assinale o início de uma nova
fase na integração entre nossos países, que se ca
racterize, antes de tudo, pelo aprofundamento dos
laços de confiança que já nos unem!

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, no ano passado, a Confederação Nacio
nal dos Bancários encomendou pesquisa ao institu
to DataFolha para descobrir o que a população
achava dos serviços prestados pelos bancos. Os re
sultados foram assustadores, revelando o grande
descontentamento do povo com esse segmento da
atividade econômica.

Dentre as pessoas físicas, 44% reclamaram
que gastavam entre 10 e 30 minutos em filas e 32%
disseram que ficavam mais de 30 minutos aguar
dando para serem atendidas. Da parte das pessoas
jurídicas, as empresas de pequeno e médio porte
foram as campeãs das reclamações sobre um outro
quesito muito criticado pelos brasileiros: as tarifas
bancárias. Nada menos do que 86% dos pequenos
e médios empresários reclamaram do preço cobra
do pelos serviços bancários.

A Resolução nº 2.303, de 1996, expedida pelo
Conselho Monetário Nacional, é a norma que autori
za a instituição dos preços dos serviços oferecidos
pelas instituições financeiras. Só que não há uma
tabela de preços e cada banco cobra o que quer,
muitas vezes sem dar os devidos esclarecimentos
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aos correntistas. Para se ter uma idéia, basta dizer
que o Procon paulista, em dezembro do ano passa
do, realizou pesquisa que constatou diferenças de
até 1.500% no valor das tarifas entre um banco e
outro.

A título de manutenção de conta corrente, os
bancos têm cobrado entre R$ 3,50 e R$30,OO, men
salmente. Pelo oferecimento do cartão magnético,
os preços têm variado entre R$9,00 a R$ 13,00. Da
mesma forma, são cobradas tarifas por emissão de
cheques de valor pequeno, por emissão de mais de
um talão por mês, por extrato extra e por uma consi
derável gama de outros serviços. Não há quase ne
nhum ato praticado por banco sobre o qual não inci
da tarifa.

É, assim, mais um peso que o cidadão tem
que suportar, sem contar as altíssimas taxas de ju
ros praticadas em nosso País.

Em vista dessa situação, apresentamos junto à
Mesa da Câmara dos Deputados um requerimento
para que o Presidente do Banco Central explique os
motivos de tanta variação no preço das tarifas e
quais os índices e cálculos adotados para sua fixa
ção.

Da mesma forma, para tentar minorar os efei
tos dessas abusivas tarifas sobre a população,
apresentei um projeto de lei isentando de tarifas
bancárias o trabalhador que recebe seu salário
em conta. Pelo projeto, essa conta será chama
da conta-salário e dará direito a saque por car
tão magnético e transferência de recursos para
caderneta de poupança do titular ou de seu de
pendente, desde que na mesma instituição fi
nanceira.

Se o usuário quiser fazer outras operações 'JU

usar talão de cheques, pagará as tarifas correspon
dentes e a conta-salário poderá ser transformada
em conta-corrente normal.

Com o projeto, pretendemos que seja ofereci
da ao trabalhador que recebe seus pagamentos por
determinada instituição financeira a possibilidade rie
escolher o banco que melhor lhe convier para movi
mentações de seu dinheiro.

O que ocorre hoje em dia é que, ao receber o
salá~io por um banco, o trabalhador se sujeita às
normas e tarifas desse banco sem que lhe seja
dad~nenhuma~contrapartida. É um cliente compul
sóriq',daquela i'lstituição.

Com nosso projeto, o trabalhador poderá
sacar seus recursos de um lugar e colocá-los em
outro que lhe ofereça vantagens e tarifas meno
res. Além disso, para os trabalhadores de renda
mais baixa, a possibilidade de ter conta em ban
co sem cobrança de tarifa, mesmo sem talão de
cheques e com restrições de movimentação, sig
nifica fazer justiça com um segmento já sacrifi
cado e sem condições de arcar com os preços
exorbitantes cobrados por serviços bancários.

Se a proposta for aprovada pelo Congresso e
sancionada pelo Presidente da República, como es
peramos, uma imensa faixa de brasileiros poderá
ser beneficiada. Será um grande avanço contra os
abusos nas tarifas.

AproVI~ito esta oportunidade para tratar de
outro assunto relacionado à economia de nosso
País.

A citriGultura responde por 18% do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro. Na última safra fo
ram colhidas 18,8 milhões de toneladas de frutas
cítricas no Brasil. Para o Estado de São Paulo, a
importância da laranja é ainda mais expressiva,
já que o Estado responde por 90% desse volume.
São Paulo possui o maior parque citrícola do
mundo.

Apesar da importância, do volume de recursos
envolvido e das modernas técnicas empregadas na
cultura de frutas cítricas, o setor convive ainda com
pragas que, se não houver assistência e o manejo
adequado, podem causar enormes prejuízos.

Uma das pragas mais sérias é o amarelinho.
A doença chamada clorose variegada citros
(CVC), conhecida como amarelinho, é transmitida
por um inseto, que deposita uma bactéria na ár
vore. O nome da doença vem do fato de que,
uma vez instalada essa bactéria, as folhas come
çam a apresentar manchas amarelas. A bactéria,
ao se multiplicar, impede que a árvore absorva
nutriente:.. do solo. Os frutos ficam, assim, atrofia
dos e impróprios para o consumo. Calcula-se que
esse mal atinja 36% dos pomares de laranjas no
Estado de São Paulo. As perdas provocadas pelo
amarelinho chegam a R$150 milhões por ano.

Na semana passada, porém, um grupo de
pesquisadores brasileiros, coordenados pela Fa
pesp Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta
do de São Paulo, deu o primeiro passo para o
combate ao amarelinho. Eles fizeram o mapea
mento genético da bactéria causadora da doença
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nos laranjais, chamada Xylella fastidiosa. Tra
taMse de um trabalho pioneiro e revolucionário
que coloca o Brasil entre a elite mundial na área
de mapeamento genético. Até agora, apenas al
guns países da Europa, os Estados Unidos e o
Japão haviam decodificado uma cadeia completa
de DNA. No campo das pragas agrícolas, o Brasil
tornou-se o primeiro país do mundo no estudo
genético de organismos causadores de doenças
em plantas. Por isso, o trabalho dos cientistas
brasileiros tem um duplo mérito: o de ajudar o
País a se livrar de uma séria praga agrícola, que
afeta um importante setor da nossa economia, e
o de inserir o Brasil na vanguarda científica, moti
vando o reconhecimento internacional.

Não foi um trabalho fácil. Reuniu 192 pesqui
sadores, 50 laboratórios, e consumiu US$15 mi
lhões, grande parte em máquinas de seqüencia
menta e computadores.

O próximo passo do grupo é descobrir a se
qüência genética do cancro cítrico, outra doença
grave que ataca nossos laranjais. O cancro é pro
duzido pela bactéria Xanthomonas campestris
citri e, assim como o amarelinho, seu estudo vai
permitir a produção de armas químicas para com
batê-Ia.

Esperamos que os pesquisadores brasilei
ros tenham a mesma disposição e o mesmo su
cesso. Trabalhos sérios e competentes assim en
chem de orgulho a nós brasileiros e servem de
exemplo para toda uma geração.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pre
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para
denunciar mais um ato de violência cometido
contra o povo organizado. O fato que passo a
narrar aconteceu no dia 17 de fevereiro deste
ano, em Uauá, sertão baiano. Às oito horas da
manhã, homens armados, alguns devidamente
conhecidos pela população, destruíram a cerca
que protegia a barragem comunitária da Fazen
da Carro Quebrado.

A ação foi típica de um ato de terrorismo. Esti
ma-se que eram quarenta pessoas, pistoleiros ou
simples mercenários, portando escopetas, rifles, re
vólveres e espingardas de repetição. Alguns esta
vam encapuzados, numa grotesca caricatura de
bandidos que ocultam seu rosto mas acabam reve
lando sua covardia. Em suma, estavam lá para uma

guerra. Uma guerra contra a comunidade, contra to
dos os agricultores e moradores da região que utili
zam a água desta barragem.

O autor desta covarde agressão é conhecido
dos moradores de Uauá. Conforme testemunhas,
este grupo foi lá a mando de ex-Prefeito do Municí
pio, o engenheiro agrônomo José Borges Ribeiro,
mais conhecido como Zé Papagaio. Este Papagaio,
amparado pelos capangas, havia anunciado nos ba
res sua intenção de derrubar a cerca que protege a
barragem comunitária, sob o argumento de que a
área lhe pertence. Zé Papagaio, portanto, foi o men
tor intelectual desta ação covarde de terrorismo. Vá
rias testemunhas confirmam seus discursos. Teste
munhas também registram que o ato foi planejado
para o momento em que estavam ausentes na cida·
de o juiz de direito e o promotor de justiça. Depois
da agressão, Zé Papagaio foi visto em Salvador, no
Bar do Zuca, comemorando a agressão. E chegan
do ao absurdo de espalhar que fizera isto por deter
minação do juiz Eduardo Ferreira Padilha. É o seu
álibi: fugir para Salvador e buscar amparo numa "or
dem judicial" que não existe.

S~ e Srs. Deputados, infelizmente, nos dias
de hoje, no sertão baiano, acontecem estas coisas.
Quem as pratica não é uma pessoa desinforrnada,
mas um ex-Prefeito com formação superior. Por
isso, é necessário que a Justiça interceda com rapiM
dez e objetividade. Não podemos permitir que a vio
lência, manifestada como a forma mais reles de co
ronelismo medieval continue a imperar no nosso
Estado ou em qualquer outro lugar. Exigimos Justi
ça.

O crime de Zé Papagaio não é somente
contra uma cerca, mas contra uma comunidade.
A barragem da Fazenda Carro Quebrado foi
construída pela CAR em convênio com a Apae,
em 1996, na gestão de Olímpio Cardoso Filho.
Trata-se de um exemplo de patrimônio público e
comunitário, que serve a todos. Ela foi cercada
pela Prefeitura de Uauá em parceria com a
Associação Comunitária e Agropastoril da Fa
zenda Carro Quebrado e o Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Uauá, além de várias ~ntida

des comunitárias das vizinhanças.

A Barragem Comunitária, portanto, não é uma
obra igual às outras. Ela tem a peculiaridade de ser
resultado de um movimento comunitário. É um bem
público. Além do mais, traz em sua história o fato
de, na época das estiagens, ser a fornecedora única
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de água nos carros-pipa que abastecem a popula
çãolocal.

Diante dos fatos, estamos encaminhando a de
núncia ao Ministério Público e, aqui, apresentamos
nossa solidariedade irrestrita a todos os que fazem
uso deste bem público, a barragem da Fazenda Carro
Quebrado, em Uauá.

Obrigado.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Deputados, ocupo a tribuna
para fazer um registro muito especial. É que está
completando quinze anos de circulação o jornal
Florida Revi~w, o maior periódico brasileiro nos
Estados Unidos.

Com tiragem de 50 mil exemplares e circu
lação em todo o território norte-americano, o
conceituado jornal foi fundado pelo jornalista ce
arense Francisco Moura, em Miami, e hoje é ad
ministrado pelos jornalistas Rodrigo Soares e
Marco Lauretti.

Trata-se, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
de uma iniciativa arrojada que, mais uma vez,
marca o espírito empreendedor do cearense,
que ao deixar a sua terra natal conquista, em ou
tras plagas, memoráveis vitórias que orgulham
os seus conterrâneos, além de propagar o nome
da terra cearense. O jornal, afora as reportagens
sobre os mais diferentes assuntos, divulga as
atividades dos brasileiros residentes nos Esta
dos Unidos, inclusive o seu exercício profissio
nal. É, portanto, um trabalho elogiável, principal
mente na aproximação dos nossos patrícios, que
encontram no Florida Review um elo de ligação
capaz de reduzir a saudade da terra natal.

Congratulo-me, na oportunidade, com os
dirigentes e inúmeros leitores do conceituado
jornal, cujo aniversário vem sendo festivamente
comemorado.

O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Deputados, no meu discurso
de 24 de fevereiro último analisei a arrecadação
dos impostos estaduais e dos impostos munici
pais, no Estado de Rondônia. No que diz respei
to aos impostos estaduais, figuram: ICMS
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias; ITCD
Imposto Transmissão de Causa Mortis e Doa
ções; ,ADIR Imposto Adicional; IPVA Imposto

Sobre Propriedade de Veículos Automotores e ta
xas.

Os valores globais arrecadados para os
impostos estaduais, alcançaram, em 1998,
R$318.108.876,00. Destacou-se a arrecadação
do ICMS, com um valor de R$302.950.489,00,
que corresponde a 95,2% do total; em segundo
lugar, para todo o Estado de Rondônia, figura o
IPVA, com um montante de R$11.889.816,00,
correspondente a 3,7%. Os valores foram obti
dos da publicação Indicadores Municipais,
elaborado e publicado pela SEPLAN Secretaria
Estadual de Planejamento e Coordenação, de
Rondônia.

Para as arrecadações dos impostos munici
pais, em 1998, o montante atingiu o valor de
R$24.683.599,00. O ISS Imposto Sobre Serviços
somou R$12.233.503,OO, que correspondeu a
50% do total arrecadado no Estado, seguido de
perto pelo IPTU Imposto Predial e Territorial
Urbano, com R$5.126.066,00, e taxas, com
R$5.039.77'5,00, correspondendo a 20,7% e
20,4%, respectivamente.

Ficou dito que os impostos que mais contri
buem para a sustentação dos Municípios são de
natureza urbana: o IPTU Imposto Predial e Terri
torial Urbano e o ISS Imposto Sobre Serviços.
Isto é verdadeiro para as Capitais e grandes cida
des do interior, que têm muitos prédios e uma ati
vidade econômica intensa.

Nas pl3quenas cidades, onde existem poucos
imóveis e uma atividade econômica de pequena ex
pressão, as receitas advindas do IPTU e do ISS são
muito baixas. O FPM Fundo de Participação dos
Municípios se constitui no suporte mais evidente do
municipalismo brasileiro, notadamente dos peque
nos Municípios.

Sr. Pl'i3sidente, S~ e Srs. Deputados, o fe
deralismo fiscal brasileiro tem como um de seus
pilares as transferências de receita tributária en
tre os três níveis de governo previstas na Consti
tuição Federal. Esses fluxos de receita garantem
maior autonomia financeira dos Governos subna
cionais em relação ao Governo Central e procu
ram estabelecer um equilíbrio entre as obriga
ções de cada esfera administrativa e as respecti
vas necessidades de financiamento.

Parte significativa das transferências consti
tucionais da União é realizada por meio dos Fun
dos de Participação (FPE Fundo de Participação
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dos Estados; FPM Fundo de Participação dos
Municípios; FE Fundo Especial e FPEX Fundo
de Exportação), para os quais são destinados 57%
do IPI e 47% do IR arrecadados. Além desses fundos,
o Governo Federal transfere parte da arrecadação do
ITR e do IOF sobre o ouro.

Os Estados, por seu turno, transferem 25% do
ICMS e 50% do IPVA para os Municípios. Dessa for
ma, observa-se que as transferências constituciona
is têm natureza descentralizadora, sendo que os
Municípios são os principais beneficiários desse
trânsito de receita. O Quadro 1 resume a origem, os
percentuais e o destino dos fluxos constitucionais de
receita tributária.

Confrontando a receita própria, definida
como aquela arrecadada com base na competên
cia tributante atribuída pela Constituição Federal,
com os valores repassados às demais esferas de
governo e os delas recebidos, obtém-se a receita
tributáría disponível. No ano 1990, a participação
da receita própria dos Municípios em sua receita
disponível foi de 20,7%; em 1996, 29,9%, e em
1998, 28,9%.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, para
mostrar a situação de dificuldades dos Municípios
brasileiros, o Deputado Federal Alexandre Cardoso,
do PSB do Rio de Janeiro, procedeu, em 1998, a le
vantamento que demonstrou que as Prefeituras do
Rio de Janeiro e São Paulo arrecadam 42% de to
das as receitas dos 5.507 Municípios. As 27 Prefei
turas das Capitais e mais o Distrito Federal ficam
com 65% de tudo quanto é arrecadado pelo total dos
Municípios existentes.

Entre esses milhares de Municípios, só 460 ci
dades têm mais de 50 mil habitantes, incluindo as
Capitais, e concentram 85% do total das receitas
municipais, sobrando 15% para dividir entre as
4.513 cidades restantes. Em Rondônia, fora a Capi
tal, existem apenas três cidades com mais de 50 mil
habitantes: Ji-Paraná, Ariquemes e Cacoal.

Em 1995, o Fundo de Participação dos Municí
pios disponibilizou 8 BILHÕES DE REAIS, que fo
ram distribuídos segundo um critério que pretende
atender à justiça social: os menores e mais pobres
Municípios recebem, proporcionalmente, repasses
maiores, mas, mesmo assim, as Capitais terminam
recebendo a parte de leão do FPM Fundo de Parti
cipação dos Municípios.

Dez por cento do FPM são destinados às Ca
pitais e 4% constituem uma reserva que é repartida

entre os Municípios com mais de 50 mil habitantes,
o qlll': ~()talizou 1,5 bilhão de reais, rateados entre as
maioi "''' cidades, em 1995.

Os menores Municípios, que são a esmaga
dora maioria, ficaram com 86% do bolo do FPM
Fundo de Participação dos Municípios, ou seja,
6,9 bilhões de reais. Isso daria, em média, 1,5 mi
lhão de reais para cada Prefeitura, o que é muito
pouco para tocar a mais modesta administração
municipal.

A verdadeira "farra na criação de Municípi
os" se encarregou de aumentar as dificuldades
financeiras das municipalidades, pois a maioria
dos Municípios emancipados não têm condições
de sobrevivência. Nos últimos nove anos foram
criados 1.339 Municípios, sendo que só em Mi
nas Gerais, que em outubro de 1975 contava
com 765 Municípios, foram propostas 111 eman
cipações. O Rio Grande do Sul, que em 1987
contava com 244 Municípios, em 1995 passou a
ter 437 Municípios. A geografia do Brasil, em
particular a geografia de Estados como Minas
Gerais e Rio Grande do Sul, está mudando rapi
damente.

Mas a "farra dos Municípios", não ocorreu
apenas nas Regiões Sul e Sudeste, ela atingiu
todo o País. O meu Estado, Rondônia, quando da
criação do Território Federal do Guaporé, em
1943, tinha apenas dois Municípios: Porto Velho
e Guajará~Mirim.

A partir de 1975, quando Rondônia começou
a ser preparada para se transformar em Estado, no
Governo Cel. Humberto Guedes, foram criados
cinco Municípios: Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná,
Pimenta Bueno e Vilhena. A verdadeira "farra dos
Municípios" ocorreu no Governo Oswaldo Piana Fi
lho. Em um só decreto, de 13 de fevereiro de 1992,
foram criados dezessete Municípios, e em 22 de
junho de 1994 nasceram mais oito Municípios, to
taJizando 25 Municípios. No Governo Valdir Raupp,
no período de 1995 a 1998, foram criados doze no
vos Municípios, com o que passou Rondônia a
contar com 52 Municípios, que é a sua atual confi
guração.

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, consul
tando as estatísticas produzidas pela STN Secreta
ria do Tesouro Nacional para o exercício de 1999,
percebe-se que se obteve um total de transferência
de FPM Fundo de Participação dos Municípios de
R$98.428.336,OO. Para efeito comparativo, as es
tatísticas referentes às taxas de urbanização e as
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transferências do FPM Fundo de Participação dos
Municípios foram lançadas no global para o Estado
de Rondônia e dele subtraídos os dados referen
tes à Capital, Porto Velho, visando a evitar distor
ções.

O resultado, um subtotal (A), serviu de base
para evidenciar a expressão das transferências do
FPM Fundo de Participação dos Municípios, com
parados com os valores para os dez Municípios
mais populosos e com maiores taxas de urbaniza
ção. As relações que apresentamos são feitas em
números anotados na coluna do subtotal (B) com os
números indicados na subcoluna (A) do Quadro 2.

O total de R$98.428.336,OO subtraído do va
lor da transferência para a Capital, Porto Velho,
que foi de R$23.293.800,OO, resultou em
R$75.134.536,00. Quando se' faz a comparação
entre o subtotal (A) e o subtotal (8), resulta um
percentual de 39,8%. Isso indica, Sr. Presidente,
que os dez mais populosos e urbanizados Muni
cípios expressam pouco mais de um terço do total
do subtotal (A), em termos percentuais.

Dentre os dez Municípios mais populosos e ur
banizados, os Municípios que mais altas transferên
cias receberam foram: Ji-Paraná, R$3.768.657,00;
Ariquemes, R$3.673.244,00; Cacoal,
R$3.291.608,OO e Ouro Preto do Oeste e Rolim de
Moura, com R$3.100.790,OO.

A disparidade entre as transferências que
percebem os Municípios mais populosos e urba
nizados, quando comparados com os Municípios
de menor população, como Candeias do Jamari e
Parecis, é muito grande. O Município de Candei
as do Jamari, com uma população de 12.462 ha
bitantes, recebeu, a título de transferência de
FPM, R$1.032.01 0,00; já o Município de Parecis,
com uma população de 4.129 habitantes, rece
beu R$774.081 ,00.

Apesar de em números absolutos os Municípi
os figurarem em desvantagem, quando se faz a re
lativização do montante das transferências do FPM
Fundo de Participação dos Municípios com a popu
lação do Município, resulta uma relação reais/habi
tante bastante favorável para os Municípios menos
populosos e menos urbanizados.

Quanto ao Município de Ji-Paraná, com uma
população 93.961 habitantes e um valor transferido
de FPM Fundo de Participação dos Municípios de
R$3.768.657,00, são 40 reais e 10 centavos por ha
bitante. Quanto ao Município de Ariquemes, com

uma população de 71.366 habitantes e uma transfe
rência de FPM, de R$3.673.244,QO, são 61 reais e
47 centavos por habitante.

Já para os Municípios menos populosos e me
nos urbanizados, como Candeias do Jamari, com
uma população de 12.462 habitantes e uma transfe
rência de FPM Fundo de Participação dos Municípi
os de R$1.032.01 0,00, este produz uma equivalên
cia de 82 reais e 68 centavos por habitante. Para
um dos Municípios com menor população, Parecis,
com 4.129 habitantes e uma transferência de FPM
de R$774.081 ,00, resulta uma relação de 187 rea
is e 47 centavos por habitante.

Essa relação mais vantajosa para os Municípi
os menos populosos pode ser validada com a rela
ção para a Capital, Porto Velho, que recebeu uma
transferência. de FPM Fundo de Participação dos
Municípios de R$23.293.800,00, divididos pela po
pulação de 304.996 habitantes, o que equivale a 76
reais e 37 centavos por habitante.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, discuti
em meus últimos discursos, com profundidade e de
talhes, o fenômeno da rápida urbanização nos dez
mais populosos Municípios de Rondônia, relacio
nando-a com a concentração da infra-estrutura de
serviços escolas e salas de aula; hospitais, casas
de saúde e número de leitos; serviços de abasteci
mento de água, quilômetros de rede e número de li
gações; suprimento de energia elétrica e telefonia ,
a produção agropecuária, a arrecadação de impos
tos estaduais e municipais e no de hoje o montante
de transferências do FPM Fundo de Participação
dos Municípios.

No próximo discurso encerrarei a série tra
tando de colocar em discussão a migração ru
ral-urbana e a conseqüente urbanização dos Muni
cípios, enfocando a precariedade dos serviços no
meio rural falta de escolas, falta de assistência
médico-hospitalar e a falta de sustentabilidade da
agricultura familiar.

No outro lado discutirei os problemas que vi
venciam as sedes dos Municípios mais populosos
que recebem substanciais migrações rurais de uma
população despreparada, com restrita qualificação,
e a falta de serviços básicos para receber o contin
gente, a cada ano maior. É dever do Estado, de
seus governantes, em esforço conjunto com os Srs.
Prefeitos Municipais e a comunidade, enfrentar, co
rajosamente, o desafio que está posto.

Muito obrigado.
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QUADROS REFERIDOS PELO ORADOR:

QUADROl

Março de 2000

FLUXO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

ORIGEMlDESTINO RECEITA TRANSFERIDA

• 21~50°1Ó do I.R. e do IPI (FPE)
UNIÃO • 30% do IOF - Ouro

• 10% do IPI, proporcional à exportação de
para produtos industrializados (FPEX)

• Imposto de Renda retido na fonte dos
ESTADOS Servidores Estaduais

• 3,0% do I.R. e do IPI (FCO, FNE e FNO)

UNIÃO • 22,50% do I.R. e do IPI (FPM)
• 70°,4 do IOF-Ouro

para • sook do ITR

• Imposto de Renda retido na fonte dos
MUNICÍPIOS Servidores Municipais

ESTADOS • SO%do IPVA
para • 25% do ICMS

MUNICÍPIOS

Fonte: Constituição Federal
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OS DEZ MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS DE RONDôNIA:_ A

URBANIZAÇAO E TRANSFERENCIA DE FPM, 1999.

TAXA DE TRANSFERÊNCIAS
MUNICÍPIOS URBANIZAÇÃO FPM - (Fundo de

(%) Participaç!o dos Municípios)

RONDONIA 61,6 98.428.336

PORTO VELHO 81,0 23.293.800

SUB-TOTAL (A) .. 75.134.536

VILHENA 89,7 2.576.041
GUAJARÁ-MIRIM 86,6 2.322.170
JI-PARANA 84,7 3~768.657

ARIQUEMES 75,4 3.673.244
ROLIM DE MOURA 70,5 3.100.790
CACOAL 64,2 3.291.608
JARU 62,3 2.957.677
PIMENTA BUENO 55,3 3.053.086
OURO PRETO 50~O 3.100.790
PRESIDENTE MEDICI 42,4 2.051.292

SUB-TOTAL (D) .. 29.895.354
Fonte: Secretana do Tesouro NaCtonaI - 1999
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o SR. Luís EDUARDO (POT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, a cidade do Rio de Janeiro, palco de tantos mo
vimentos reivindicatórios coletivos, esteve às voltas
com mais um nesta última terça-feira. Dessa feita, nas
vias de acesso à Ponte Rio-Niterói, cerca de quinhen
tos servidores da Fundação Nacional de Saúde, os
chamados mata-mosquitos, tentaram renovar seus
contratos de trabalho, rescindidos desde junho do
ano passado.

A manifestação, que foi a 42ª da categoria,
transtornou completamente a vida de quem tentou
usar a Av. Brasil, na altura de São Cristóvão e Perime
trai até o Aterro do Flamengo. Registre-se que essa
foi a primeira vez que uma manifestação popular in
terditou a Ponte Rio-Niterói, em funcionamento desde
1974.

Como se não bastassem os constantes obstá
culos na vida do carioca, o Rio viveu mais um dia de
pânico, motivado pelo desespero de centenas de pais
de família recrutados pelo Ministério da Saúde para
trabalhar na campanha contra a dengue e que se vi
ram, de uma hora para outra, no olho da rua, entre
gues à própria sorte.

Não é de hoje, Sr. Presidente, que esses 5.792
guardas de endemias tentam voltar ao trabalho, mas
o Ministério da Saúde finge ignorar o problema, em
bora a população carioca conviva com o perigo não
só na Capital, como nos grandes centros populacio
nais, entre os quais se inclui a Baixada fluminense.

A Fundação Nacional de Saúde insiste em dizer
que os mata-mosquitos não são necessários, como
se o problema já tivesse sido solucionado. Entretanto,
o apregoado "saneamento" não foi suficiente para de
volver à população a tranqüilidade de que necessita.

Estamos realmente diante de um fato muito gra
ve, Sr. Presidente, que é o do desemprego imotivado,
resultante tão-somente da incúria das autoridades do
Ministério da Saúde, que não previram o número exa
to de pessoas que iam contratar para o combate à
dengue hemorrágica e outras endemias muito co
muns entre as populações carentes de saneamento
básico.

Na defesa dos interesses da classe, o grupo
chegou a obter uma liminar no Tribunal Regional Fe
deral, que permitiu, por pouco tempo, a volta de todos
ao trabalho. Mesmo assim, um mês depois, já em ja
neiro, outra liminar, obtida em Brasília pela Funasa,
devolveu o desemprego e o desespero aos ma
ta-mosquitos, que não têm para quem apelar, a não

ser para movimentos como o que ocorreu na última
terça-feira.

No que concerne à ação do Governo do Estado,
este praticamente nada pode fazer, embora saibamos
da preocupação do Governador Anthony Garotinho,
na busca de uma solução que atenda plenamente aos
interesses da laboriosa classe. Não que estejamos
defendendo empreguismo indiscriminado ou engaja
mento de contingentes humanos na máquina admi
nistrativa. Mas não concordamos absolutamente com
o descaso a que estão sendo relegados esses dedi
cados trabalhadores da saúde pública, que tantos e
relevantes serviços prestaram, e ainda podem pres
tar, ao povo do Rio de Janeiro. Tenham eles a certeza
da minha solidariedade e do meu apreço à honrosa
causa.

Mas, Sr. Presidente, ainda desejo tratar de outro
assunto. Como se não bastasse a onda de aumentos
verificados na vida do brasileiro ao longo dos últimos
anos, o Ministério da Fazenda acaba de anunciar,
para entrar em vigor já a partir de 1Q de março, reajus
te nos preços da gasolina da ordem de 7%.

Trata-se da primeira majoração desde agosto do
ano passado, mas de profunda influência negativa na
economia nacional. O querosene de aviação será
reajustado em 23%, estimando o Governo que o im~

pacto desses aumentos para o consumidor não pas~

se dos 5%.

Pelo visto, Sr. Presidente, o brasileiro não pode
alimentar a esperança de melhores dias, se levarmos
em consideração que a alta acumulada da gasolina
nas refinarias, desde janeiro de 1999, é de 73,55%,
enquanto o diesel subiu 70,8%. Mesmo assim, o Mi
nistério da Fazenda estima que o efeito direto do au
mento nos preços dos combustíveis sobre a inflação
de março será da ordem de 0,13% no índice de Pre
ços ao Consumidor.

Não sei onde os técnicos do Governo vão achar
esses percentuais, que não passam de mera configu
ração, quando, na realidade, o quadro é bem outro.
Porque, entre o que eles dizem e o orçamento domés
tico de cada um, vai uma distâ.ncia muito grande.

Aliás, Sr. Presidente, essa novela relacionada
com o aumento do preço do petróleo tem muito li ver
com a omissão e a subserviência dos países do cha
mado Terceiro Mundo, entre os quais está o Brasil,
que descobriu, através do Proálcool e do aumento da
produção de b'arris diários, por meio da Petrobras, a
solução para os seus problemas internos. Todos nós
sabemos que não há necessidade de se importar tan
to petróleo, quando temos aqui mesmo o"álcool com-
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bustível para abastecer, com vantagem, toda a frota
motorizada nacional.

E não se diga que o aumento no plantio da ca
na-de-açúcar virá expandir a nossa fronteira agrícola,
porque terra agricultável é o que não nos falta. Se assim
fosse, melhor ainda, principalmente quando se sabe
que a população do mundo é carente de alimentos. Se
gundo dados da FAO Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e Alimentação, já há mais de vinte
anos metade do contingente humano na face da terra
alimenta-se mal, e a outra metade faz regime...

Mas nem assim o Brasil desperta para essa ter~

rível realidade. Quando os países produtores de pe
tróleo, do alto da sua opulência e arrogância, decidem
majorar os preços, todo mundo baixa a cabeça. E isso
não é certo, Sr. Presidente.

O Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso,
tem dito que o capital estrangeiro é bem aceito, desde
que não venha comprometer a nossa soberania. Mas
é preciso saber em que campo esse capital vai atuar,
porque, do contrário, nunca sairemos da condição de
país subdesenvolvido.

Por último, Sr. Presidente, tenho a dizer que é
com grande satisfação, com regozijo mesmo, que leio
na imprensa recente notícia segundo a qual o Gover
no do Rio de Janeiro vai fazer uma devassa nos in
quéritos envolvendo crimes políticos de autoria des
conhecida, ocorridos na Baixada Fluminense, ao lon
go dos últimos cinco anos.

Pelo que se depreende, o objetivo é identificar
os mandantes dos crimes e investigar, em profundi
dade, a participação de grupos de pistoleiros. Para
tanto, a Secretaria de Segurança Pública montou
um esquema especial destinado a deter a violência
naquela região e a atuação dos grupos de extermí
nio.

Como se observa, Sr. Presidente, lamentavel
mente, a Baixada Fluminense aparece nas estatísti
cas como responsável por 29% dos crimes dolosos
cometidos em todo o Estado. Além desses aspectos
envolvendo a violência urbana, outro item está mere
cendo especial atenção do Governo Anthony Garoti
nho: os chamados crimes políticos. Para que se tenha
uma idéia, nos últimos cinco anos, a região esteve às
voltas com nada menos de onze assassinatos e três
atentados envolvendo políticos e lideranças comuni
tárias. A maioria desses crimes, contudo, não tem ain
da autoria definida.

Mapeamento elaborado pela Secretaria de Se
gurança Pública em seis Municípios da Baixada apre
senta um quadro verdadeiramente preocupante, Em

Belford Roxo, por exemplo, em 1996 o líder comunitá
rio João Batista é assassinado; ainda em 1996, o can
didato a Vereador Valdir Ferreira e o Secretário de
Cultura, Edson Burich, são assassinados, e o Prefeito
Mair Rosa so'lre atentado; em outubro de 1998, o Pre
sidente do PTB local, Alkir Lopes, é executado com
oito tiros, no portão de sua casa; e, em junho de 1999,
o Vereador Geraldo Duarte de Souza, conhecido
corno Geraldinho, é assassinado.

Vale destacar, contudo, que, no caso de São
João de Meriti, em abril de 1998, o Sr. Cláudio Heleno
dos Santos Lacerda, ex-Presidente da Câmara Muni
cipal, é condenado a dezenove anos e onze meses de
prisão, como mandante do assassinato do Vereador
Sérgio Costa Barros, que foi estrangulado e teve seu
corpo carbonizado.

O assassinato do Vereador Costa Barros, Sr.
Presidente, repercutiu de tal maneira na Baixada
Fluminense que eu, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal de Belford Roxo, tomei a iniciativa
de reunir Verl9adores da região numa ampla campa
nha de esclarecimento, na busca da elucidação des
ses assassinatos. Chegamos inclusive a angariar
fundos entre os Vereadores, remetidos para São
João de Meriti para serem usados como prêmio a
quem auxilia;,se na localização dos criminosos. Fo
mos mais longe, acionando o Governo do Estado, o
Ministro da Justiça e o próprio Presidente da Repú
blica, tamanha era a onda de crimes que rondava a
Baixada Fluminense.

Feitas essas considerações, Sr. Presidente,
devo dizer que tenho especial interesse na solução
de todos esses casos e me congratulo com o Gover
nador Anthony Garotinho, do Rio de Janeiro, em re
lação a essa. iniciativa destinada a restabelecer o
império da lei na Baixada Fluminense e a tranqüili
dade tâo necessária à melhoria das condições de
vida de seu operoso povo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados.

O SR...JAIME MARTINS (PFL - MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, desejo
apenas solicilar a V. Exa que autorize a transcrição
nos Anais da Câmara dos Deputados do discurso
proferido pelo Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil, Se,tão Minas Gerais, Regional de Divinó
polis, Dr. Geraldo Eustáquio Rodrigues, em home
nagem à imprensa, no Estrela do Oeste Clube, no
último dia 25 de fevereiro.

Era o que tinha a dizer.
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DISCURSO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Março de 2000

DISCl./RSO DE HOAfENAGEA1 À IA/PRENSA. proterillo pelo PRESIDENTE

DA OAB/MG., em 25,02.2000,110 Estrela do Oeste Clllbe.

A DECLARACÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO

CIDAD..\O. proclamada em FRANÇA, em 1789, em seu artigo 11, proclamou ser

"'LIVRE A COltlUNlCACÃO DO PENSAltlENTO E DAS OPINI{)ES, CO,.JO

VAI DOS plBElrOS MAIS PRECIOSOS DO HOA1EI!I, I, ".

A DECLARACÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUl\1ANOS"

arquitetada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, em 1O de

dezembro de 1948, consignou, em seu artigo 18, que "TODA PESSOA TEAI

DIREITO À LIBERDADE DE PENSAMENTO. SENDO QUE ESTE DIREITO

IMPORTA NA LIBERDADE DE /J·fUDAR DE CONVICÇÃO. BEA-f ASSIM, A

LIBERDADE DE AIANlFESTÁ-LA. ISOLADAMENTE 011 em COMUAI, EI.1

PÚBLICO 011 em PARTICULAR. " ,," .

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE NOSSO PAis, através de seu

artigo 50 -inciso IV, estatui ser livre a MANIFESTACÃO DE PENSAMENTO,

sendo vedado o anonimato. Prossegue, em seu inciso IX, do referido artigo 5°, "·SER

LIVRE A EXPRESSÃO DA A T1VIDADE INTELECTUAL. ARTlsTICA.

CIENTíFICA E DE COMUNICACÃO. INDEPENDENTEMENTE DE

CENSURA OU LICENÇA" "

E foi estribada nessa LIBERDADE DE IMPRENSA que o Povo

Brasileiro levou nossas autoridades congressuais a uma tentativa agora vã, de rastrear

as mazelas de nosso país, quando, subitamente, emergiram-se CPI (s) de todos os

naipes, cujo êxito está seriamente comprometido através do PRO.JETO DE LEI
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"MORDAÇA~" ou LEI DA ''.-\LGEMA'', tendo em vista que MUITAS

VERDADES são ou seriam privativas dos próprios infratores da Lei.

É justamente, aí, senhoras e senhores da imprensa, que a ORDEM OOS

ADVOGADOS DO BRASIL, que teve relevante desempenho quanto às atrocidades

de 64, deve intervir contra o arbítrio da Lei, que ora tenta amordaçar a liberdade de

Informação.

A LEI DEVE SER A EXPRF;SSÃO DE VONTADE DE UM POVO,

conforme se vê no diálogo entre PÉRICLES e ALCIBiADES~ referido por !Ull
BARBOSA na sua "ORAÇÃO AOS MOÇOS". quando ALCIBÍADES indaga:

'lO QUE VEM A SER LEI?

A EXPRESSÃO DA VONTADE DO POVO, responde Péricles.

MAS, SENDO UMA OLIGARQUIA QUE MANDA, ISTO É, UM

DIMINUTO NÚMERO DE HOMENS, SERÃO, AINDA ASSIM,

RESPEITÁVEIS AS LEIS? , retruca Alcibíades.

SEM DÚVIDA, respollde Péricles.

MAS, SE OCORRER VIOLÊNCIA, OU ILEGALIDADE? SE O

PODEROSO COAGIR O FRACO? MESMO ASSIM DEVERÁ SER

OBEDECIDA A LEI?, insiste Alcibiades.

CREIO QUE SIM, responde Péricles.

MAS, ENTÃO, insiste Alcibiades. AQUELE QUE C0N.STRANGE OS

CIDADÃOS A LHE ACATAREM OS CAPRICHOS, NÃO SERAJ

ESSE SIM, O INIMIGO DAS LEIS?
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Péricles respOI.de: SIIU, VEJO AGORA QUE ERREI EM CHA~IAR

DE. LEIS AS ORDENS DAQUELES QUE MANDAlJI SEAI

PERSUADIR.

É por isso que RUI BARBOSA, talvez o mais eminente dos democratas

que este país produziu, entendia ser possivel a RESISTÊNCIA ÀS LEIS

INJUSTAS, numa equiparação ao ESTADO DE NECESSIDADE e 'LEGiTIMA

DEFESA, prevista no próprio direito.

PORTANTO, senhoras e senhores, obreiros sublimes da infonnação: Em

DIVINÓPOLlS, enquanto estivennos responsáveis pelos desígnios da ORDEM DOS

ADVOGADOS DO BRASIL, não haverá espaço PARA LEIS MORDAÇAS.

E esta posição, que ora se afinna, não cinge, apenas, ao fato de que o

ADVOGADO, por imperativo Constitucional, SER INDISPENSÁVEL À

CONSECUÇÃO DA JUSTIÇA. O aspecto de MAIOR RELEVÁNelA diz respeito

ao FATO DE QUE DIVINÓPOLIS é UM PRODUTO E UMA

CONSEQUÊNCIA DA IMPRENSA, confonne, didaticamente, acaba de nos

ensinar o amigo e comunicador ELÁVIO FLORA.

Aliás, alguém da Literatura já nos lembrou que todos nós sempre agimos

numa situação histórica detenninada, que muda de acordo com cada ação singular,

mesmo a despeito das consequências, dos obstáculos e dos perigos, ou sej~ somos

co-autores de nossos destinos, que não podem ser reduzidos a matéria plástica

daqueles que, por conveniência, tentam nos moldar. Nós somos o resultado de tudo o

que sofremos, ou testemunhamos, ao longo da vida.
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JÁ DISSEMOS, ALHURES, QUE DIVINÓPOLIS é um presente da

IMPRENSA, tal qual o Rio Nilo é um presente para o E.eito. Mas, não podemos nos

contentar com as conquistas do passado e muito menos nos responsabilizar pela

herança de espÓlios irresponsáveis.

SE DE UM LADO, ê verdade que, às vezes, temos pensamentos

DESIG1JAIS, em contrapartida, não menos verdade é que temos

RESPONSABILIDADES IGUAIS, ainda que sejam em detrimento de perspectivas

pessoais que devem ser sacrificadas em favor de PRIORIDADES GENUÍNAS e do

interesse COLETIVO.

A LIBERDADE DEMOCRÁTICA, justamente por ser democrática,

induz no fracionamento de idéias que oxigenam o nosso povo. De outro lado, a

DEMOCRACIA, dentre TODAS AS SUAS CONVENIÊNCIAS. tem a

FACULDADE ÍMPAR de abrigar CONSCIÊNCIAS DIFERENTES, as quais,

em determinados momentos, se AGLUTINAM EM DIREÇÃO A UMA

CONSCIÊNCIA COLETIVA, eis que, isoladamente, não seríamos capazes de

abrigá-la. Portanto, quando nos manifestamos sozinhos, incorporamos, apenas, UMA

FRAÇÃO DE VONTADE DE UM POVO. e, quando AGIMOS EM

CQN.JUNTO, aí sim, REPRESENTAMOS O UNIVERSO DE CONSCIÊNCIA

DE UM POVO.

Ora, as vontades democráticas fracionadas limitam-se, no máximo, a

representar as DESIGUALDADES SOCIAIS. E est:;s DESIGUALDADES sempre

persistem POROUE AINDA NÃO ENCONTRAMOS UMA FÓR~ULA CAPAZ

DE EQUACIONÁ-LAS em IGlTALDADES, vez que as DESIGUALDADES

SOCIAIS NADA MAIS SÃO DO OUE OS FRAGMENTOS SOCIAIS

corporizados por um detenninado número de pessoas. DAi, se deriva que toda--
FRAGILIDADE DE CONJUNTO é QUE NULIFICA TODO O POTENCIAL

DE UM POVO.



09990 Quinta-feira 2 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

E isso ocorre, senhoras e senhores, quando lideranças isoladas partem do

pressuposto de que a DEMOCRACIA consiste num instituto personalíssimo, que

poderia impor vontade própria, transformando o governo do povo, e pelo povo, num

instrumento de tirania que;" juntos o repudiamos, mas que, sozinhos, pode ser, até

mesmo, idolatrado. E esta idolatria s6 se justifica diante de sensações malignas e

fantasmagóricas de PODER ABSOLUTO, que só se presta a saciar vaidades

pessoais, na perspectiva vã de que, assim, teríamos como IRRELEVANTES

TODAS AS OUTRAS IDÉIAS, e, na perspectiva malsã de que as IDÉIAS

ALHEIAS poderiam ser escravizadas pelo nosso egocentrismo.

SÃO ESSAS CONTINGÊNCIAS SINGULARES DA DEMOCRACIA

que, quase sempre, nos transforma em tirânicos POTENCIAIS.

HOJE, no país, não se pode ignorar a desarmonia imperante entre os

PODERES Executivo, Legislativo e Judiciário.

Todavia, nossa aldeia global é DIVINÓPOLIS, uma metrópole que

cresce por inspiração própria, corno se fosse mesmo pela inspiração do DIVINO

SANTO ESPÍRITO. Ora, se somos a cidade da DIVINA INSPIRAçÃO, nosso

POTENCIAL É INFINITO. MAS. E NOSSAS LIDERANCAS? .•• ONDE

ESTÃO NOSSAS LIDERANÇAS? • • . ELAS EXISTEM? •

EVIDENTEMENTE QUE SIM. ESTÃO COESAS EM PROL DE

DIYJNÓPOLIS? EVIDENTEMENTE OUE NÃO.

MAS QUAL DELAS, REALMENTE, REPRESENTA O POVO DE

DIVrNÓPOLIS? Ora, confonne dissemos, cada uma delas representa.

isoladamente. apenaI. rOÇA0 de nosso povo. MAS. COMO AGLUTINÁ-LAS?
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ENTENDEMOS OUE SOI\..IENTE ATRAVÉS DO PRÓPRIO

POVO. ATRA"ÉS DA FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA PÚBLICA,

VEICULADA PELA IMPRENSA. Aliás, como exemplo recente, tivemos, salvo

engano, 11 candidatos a deputados estaduais. NENHUM DELES SE ELEGEU

ONDE ESTÁ, então, senhoras e senhores, a CONSCIÊNCIA DE

NOSSO POVO? QUEM PODERIA ABRIGÁ-LAS? ESTAMOS CONVICTOS DE

QUE ISSO SÓ SERÁ POSSíVEL ATRAVÉS DOS ÓRGÃOS DE

COMUNICAÇÃO. ORA, se cada indivíduo é uma ação sinb'1.llar do universo, a

EXISTÊNCIA DE UMA INFORMAÇÃO COLETIVA CONSISTIRIA EM

MATÉRIA VIVA, DA QUAL TODOS SOMOS PARTES e, conforme afirmamos

em nosso convite, seria capaz de gerar ordem e auto-organização.

POR CONSEGU1NTE, EIS O NOSSO APELO À lMPREl\JSA

DIVINOPOLITANA: QUE FAÇA O NOSSO POTENCIAL, QUE UNA, POR

FAVOR, NqSSAS LIDERANÇAS DISPERSAS E I>ILUíDAS, POIS NOSSA

CONVICÇÃO ÚLTIMA É A DE QUE SOMENTE A IMPRENSA

DIVINOPO~ITANA É CAPAZ DE AGLUTINAR A CONSCIÊNCIA DE

NOSSO POVO.

ORA, SE DIVINÓPOLIS É UM PRODUTO E UMA

CONSEQUÊNCIA DE SUA IMPRENSA, ENTÃO QUE ESTA IMPRENSA CUIDE

DESTE PRESENTE QUE NOS DEU, RUMO A UM FUTURO PROMISSOR. QUE,

DORAVANTE, SENHORAS E SENHORES DA IMPRENSA, NÃQ HAJA MAIS,

EM NOSSA TERRA, AS DIVISÕES E EGOÍSMOS QUE rÊM

COMPROMETIDO, SERIAMENTEs O NOSSO PROGRESSO.
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NESTE MOMENTO, MUITOS DEVERÃO ESTAR

QUESTIONANDO·SE: \\IAS O CONVITE QUE NOS FORA DIRIGIDO. AO

QUE NOS CONSTA, NÃO CONSISTIRIA NUMA HOMENAGEM À

IMPRENSA? E ESTA HOMENAGEM, ATÉ O MOMENTO NÃO EMERGIU?

EMERGIU, SIM, SENHORAS E SENHORES. PELA PRIMEIRA VEZ, DE

PÚBLICO, ALGUÉM DE DIVINÓPOLIS RECONHECE A GRATIDÃO E A

IMPORTÂNCIA DE NOSSA IMPRENSA. NÃO ISOLADAMENTE, MAS,

COMO UM TODO SOLIDÁRIO E INDIVISíVEL. NA REALIDADE, CADA

UM DE VOCÊS MERECERIA A MERECE UM TROFÉU. MAS, QUE PRÊMIO

MAIOR ATRIBUlR·LHES ALÉM DO TRIBUTO DE QUE JÁ DISPÕEM, COMO

RESPONSÁVEIS PELA ORIGEM DE NOSSA CIDADE? QUE TRIBUTO MAIOR

DO QUE AQUELE, QUE ORA LHE CONFERIMOS, EXORTANDO-LHE PARA

AGLUTINAR A CONSCIÊNCIA DE NOSSO POVO E NOSSAS LIDERANÇAS

DISPERSAS? ... QUE TRIBUTO MAIOR, SENHORAS E SENHORES, DO QUE

AQUELE DE QUE TODOS NÓS DISPOMOS, OU SEJA, O DE SERMOS

DIVINOPOLITANOS, quer seja por direito, quer seja por opção?

É POR TUDO ISSO que a OAB e a ACID SOMOS GRATOS A

TODOS VOCÊS, NA ESPERANÇA DE QUE ESTA ORATIDÃO FLORESÇA,

GRADATIVAMENTE, NO CORAÇÃO DE TODOS OS DIVINOPOLITANOS.

ORA. SE NÓS NÃO FÔSSEMOS GRATOS ÀQUELES QUE NOS FEZ E NOS

FAZ O BEM. NÓS NÃO SERíAMOS DIGNOS DO BEM OUE NOS EQl

FEITO.

FINALMENTE, PELA PRESENÇA E PELA ILUSTRAÇÃO DE

NOSSOS PROPÓSITOS, OS NOSSOS SINCEROS AGRADECIMENTOS A

TODOS OS PRESENTE.
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o SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
81e e 81's. Deputados, o jornal O Estado de S. Paulo
ele 2:3 de fevereilo, em seu Suplemento Agrícola, pu
blica matéria de fundo sobre a exportação de frutas
frescas, notadamente mangas, melões e uvas, do se
mi-árido nordestino para os mercados da Europa e
Estados Unidos.

Sã.o auspiciosas notícias. Aproveitando-se de
estratégias de mercado e aplicação de alta tecnolo
gia, os produtores nordestinos estão conseguindo co
locar o produto na entressafra com melhor preço e,
portanto, 'fazer nossos produtos competitivos no mer
cado internacional.

[,~o Estado de São Paulo, experiências seme
lhantes te.rnbém vêm tendo sucesso, como pude ob
servar semana passada na Delegacia de Agricultura
de meu Estado,

Estiveram presentes naquele órgão os produto
res rurais do hvlunicípio de São Miguel Arcanjo para
agradecer o apoio da Delegacia Federal da Agricultu
ra, através de convênio, que permitiu a execução do
Projeto Desenvo!vimento do Associativismo e Coope
rativismo, que envolveu diversas entidades do setor
agropecuário da. região, realizadoras de 35 eventos,
duas excursões a pólos produtores em Santa Catari
na e no Nordeste. citado na reportagem de O Estado
de S. Paul(}, além do envio de uma missão especial à
Europa,

Embora a. Associação dos Produtores Rurais de
88.0 Miguel Arcanjo só tenha quatro anos de funcio
namento, uma de suas patrocinadoras, a AVITI Asso
ciação dos Viticultores, já está exportando para a Eu
ropa, principalmente Alemanha, 100 mil quilos do pro
duto em 2000 e previsão de 500 mil quilos para o pró
ximo ano.

O Presidente da Associação de Produtores Ru
rais de São Miguel Arcanjo, Sr. Luis Alberto Cassiano
Teixeira, e o engenheiro agrônomo da Casa da Agri
cultura. fV1unicipalizada, Sr. Marcos Mendes, que esti
veram na Delegacia Federal do Ministério, enfatiza
ram um aspecto importantíssimo no rela.cionamento
mercado produtor-mercado consumidor: a noção de
parceria que norteia os novos rumos do mercado glo
balizado.

Trata-se de uma mudança radical de mentali
dade que privilegia os El,speçtos de confiança, segu
rança na continuidade dos negócios e transparên
cia no estabelecimento dos preços produ
tor-comprador-consumidor final, que são impostas
pIJr I!Q~S(18 imr..orradoFes, mui'to distante da "Lei de

Gérson" a imperar na maior parte do mercado interno,
e que visa êlO lucro abundante e imediato, sem levar
em conta a perenidade e a segurança dos negócios.

Ademais, atentem, Sras. e Srs. Deputados, para
outras nuanças da atualidade. Antes de atestar a qua
lidade do produto que pretendem comprar, os exigen
tes mercados europeu e norte-americano indagam
do produtor nacional: "É utilizado trabalho infantil em
sua lavoura? Qual a carga de agrotóxicos manusea
da? Em que condições sociais vivem seus emprega
dos? Quais os cuidados tomados com o meio ambi
ente?"

O BraBil, 8~ e 81'S. Deputados, destina-se efeti
vamente a ser um dos mais importantes celeiros do
mundo. No entanto, temos que acompanhar e estar
atentos às exigências do mercado, porque nossas
terras, sem dúvida alguma, são dadivosas e nosso
povo suficientemente competente para torná-Ias esse
celeiro magnificente com que todos sonhamos.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, para que conste dos Anais da
Câmara Federal, por se tratar de justa homenagem
póstuma, ocupo a tribuna nesta tarde para fazer o
registro do falecimento do Prof. Augusto da Paixão
Fleury Cureldo, um dos mais ilustres cidadãos do meu
Estado, jur~sta egresso da Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco, de tradicional família goiana
e homem di:! enorme projeção na comunidade acadê
mica. Filho da cidade de Goiás, que é candidata ao tí
tulo de Patrimônio da Humanidade, outorgado pela
Unesco, lutou o extinto até o fim de sua laboriosa vida
pela conservação do sítio histórico, da memória ar
quitetônica e das relíquias culturais da antiga Vila
Boa, de que foi sempre um ardoroso defensor.

Em 1086, seu pai colou grau em Direito pela Fa
culdade de Direito de São Paulo, tendo sido o primei
ro da turma e, voltando à terra natal, iniciou uma in
tensa militância na advocacia. Foi Sebastião Fleury
Curado, pouco depois, eleito Deputado à Constituinte
Nacional, :3ubscrevendo nessa qualidade a Carta
Magna de 1891, destacando-se naquela assembléia
de doutos e sábios pela sua erudição e como diligente
exegeta dos códigos legais. Mais tarde, dedicou-se ao
magistério superior, foi regente da cadeira de Direito
Romano, fundou o Instituto Histórico e Geográfico de
Goiás, escl'eveu livros de memórias e crônicas de mu
ito valor IitElrário.

Faço esta referência para salientar que, como o
seu genitolf', o jurista e professor Augusto da Paixão
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Fleury Curado foi um goiano de fina cepa, de acen
drado amor ao berço onde se educou. Nasceu em
1908 na Chácara Baumann, na tradicional Vila Boa, e
também se diplomou em ciências jurídicas e sociais
pela Escola do Largo de São Francisco, em São Paulo.
Ademais, foi um dos pioneiros de Goiânia, isto é, um
daqueles que, convocados pelo idealismo de Pedro
Ludovico, tornou-se um lutador de muita bravura cívi
ca, apegado ao desejo de ver a nova metrópole cami
nhar no rumo do progresso social e do desenvolvi
mento econômico, definitivamente se consolidando
no mapa geográfico do País e na vida brasileira.

Já foi dito que era portador de um forte vínculo
sentimental pela cultura de sua terra e "ambos (o pai
correspondia com expressões culturais com Mário
Andrade) dedicaram generosa parte da agenda pes
soal à causa de Goiás como patrimônio histórico".
Toda a documentação da anti~a Província dí3 Goiás,
quando estava sendo preparada a mudança da Capi
tal do Estado para Goiânia, foi por ele doada ao Mu
seu das Bandeiras, um precioso arquivo que se en
contra hoje sob a vigilante guarda dos Poderes Públi
cos. Também defendeu o tombamento do sítio históri
co de Goiás, promovido pela administração do Gover
nador Mauro Borges no início da década de 60.

Esse capítulo da biografia do Prof. Augusto da
Paixão Fleury Curado foi devidamente ressaltado
pela imprensa do meu Estado, ao lamentar o seu de
saparecimento, O jornalista Hélio Rocha, por exem
plo, acentuou a devoção com que ele cuidou da bucó
lica igrejinha de Areias, "uma devoção verdadeira
mente sacerdotal". Foi de iniciativa dele a campanha
pela construção da rodovia, no Governo José Ludovi
co, que retirou esse templo histórico do isolamento,
logo providenciando todas as reformas necessárias
para a sua recuperação e preservação, inclusive gas
tando dinheiro do próprio bolso.

Jurista emérito, pontificou por muitos anos na
cátedra de Direito Internacional Público e Privado em
duas universidades de Goiás - a Católica e a Federal
-, sendo autor de lições magníficas sobre esse terri
tório da ciência jurídica. Amigo particular de Haroldo
Valadares, mestre insigne dessa matéria, aplaudido
pelas gerações de ontem e de hoje por suas magis
trais obras, com ele mantinha estreito contato episto
lar, sempre e sempre vivenciando problemas da atua
lidade nesse complexo painel da vida internacional,
principalmente depois dos ensaios da globalização
estimulados pelo neoliberalismo.

Não me furto ao dever de afirmar que o Prof. Au
gusto da Paixão Fleury Curado foi um católico de con-

vicção e prática constante dos postulados cristãos.
Pertencia a diversas irmandades religiosas, foi con
sultor e conselheiro de várias instituições da Igreja,
partilhou da estima de prelados regentes da doutrina
evangélica e, por isso mesmo, pautou a sua existên
cia sob as regras mais severas da conduta moral.
Exemplar chefe de família, modelo de cidadania,
prestimoso servidor da comunidade, juramentado go
iano de fidelidade às próprias origens, ninguém mais
esteve acima do seu amor pela terra natal, igualado
sem dúvida aos vultos eminentes do passado que
construíram o imponente acervo da sua história. Dele
se disse que "nasceu em berço de ouro moral, ca
sou-se com jóia rara e soube cultivar seu amor, ga
nhando a felicidade eterna, por ter sido um homem
digno e amado pelos que tiveram a dádiva de com ele
conviver' .

O Prof. Augusto da Paixão Fleury Curado é geni
tor da escritora Augusta Faro Fleury de Melo, mulher
do Engll Wanderley de Melo, catedrático da Escola de
Engenharia da Universidade Federal de Goiás, de
quem tive a honra de ser aluno, quando freqüentei os
bancos acadêmicos da escola por onde me diplomei.
Augusta publicou recentemente um livro de contos,
intitulado "A Friagem", recebido pela crítica nacional
com as mais elogiosas referências, inclusive da revis
ta Veja, através da página que Roberto Pompeu Tole
do assina semanalmente.

Lamentando a morte desse homem de muitas
virtudes, que honrou a tradição cultural do meu Esta
do e bastante se identificou com a sua história, regis
tro aqui o pesar de todos os seus compatrícios, ho
mens e mulheres que bem o conheceram no exercício
permanente da sua atividade de homem público. Seu
falecimento consternou profundamente a comunida
de acadêmica de Goiás, assim como a nobre classe
dos advogados e, principalmente, a população da an
tiga Capital do Estado onde estavam fixadas as suas
raízes e onde melhor se configurava a sua personali
dade de goiano herdeiro das mais belas característi
cas de sua família.

Desejo também tratar de outro assunto, Sr. Pre
sidente, S~ e Srs. Deputados. É com muito pesar que
trago ao conhecimento de todos o falecimento do
Prof. Paulo Lima, ocorrido em Goiânia, cidade na qual
exercia a direção da Faculdade Anhanguera e Colé
gio Anhanguera, instituições tradicionais do ensino
superior em Goiás. Foi ele um educador de larga vi
são pedagógica que, desde jovem, viu-se atrelado ao
magistério universitário, assim ocupando lugar de
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destaque na comunidade acadêmica do meu Estado,
onde era figura de excepcional relevo.

A Faculdade Anhanguera e o Colégio Anhan
guera constituem um complexo de escolas superiores
que ministram cursos de Letras, Ciências Jurídicas,
Economia e Finanças, Contabilidade, Pedagogia,
Odontologia e Farmácia. Essas instituições foram fun
dadas por um grupo de mestres universitários, à fren
te dos quais esteve sempre o Prof. Joveny Cândido de
Oliveira, que é também docente da Faculdade de Di
reito da Universidade Federal de Goiás. São institui
ções que se têm pautado por uma linha de conduta
absolutamente irrepreensível, jamais se afastando do
seu objetivo precípuo, isto é, o de ministrar ensino à
base dos fundamentos da moderna pedagogia e por
categorizados expoentes de nosso mundo cultural.

Ligado a esse grupo, o Prof. Paulo Lima recebeu
o encargo de conduzir a sua política de ensino univer
sitário, integrado às normas estabelecidas pelo Minis
tério da Educação, agindo em consonância com os
superiores interesses do povo goiano e à luz de uma
filosofia acadêmica voltada para a promoção do bem
comum. Cidadão empreendedor, muito correto em
suas ações, leal, franco e determinado nas causas
que abraçou, foi ele um educador de bastante garra,
pois em nenhum instante transigiu no seu proce
dimento de bom servidor do progresso cultural de
Goiás, no seu idealismo e na sua missão de ensinar.

Nascido na cidade goiana de Goiandira, situada \
à margem da linha ferroviária que se estende de São
Paulo até a minha cidaé:le natal, o extinto era econo
mista graduado pela Faculdade de Ciências Econô
micas de Anápolis e também doutor em ciências jurí
dicas, portador de um 'notável cabedal de conheci
mentos nessas duas áreas do conhecimento huma
no. Falecendo aos 62 anos de idade, deixou, sem dú
vida, um legado de vida fundada nos mais severos có
digos da moral cristã e um patrimônio de assinalados
serviços prestados ao meu Estado.

O Prof. Paulo de Lima teve a sua existência ori
entada por ações de elevado senso humanístico, as
sim como pela humildade, dignidade e responsabili
dade no desempenho do seu ofício de educador
consciente dos deveres e das obrigações impostas
ao ministério pedagógico. Sua morte foi muito lamen
tada por toda a comunidade acadêmica de Goiás e,
sobretudo, pelos jovens alunos da Faculdade Anhan
guera e do Colégio Anhanguera, que o admiravam
pela devoção por ele inconfundivelmente manifestada
ao longo de sua atividade profissional.

Filho dei Antônio Rodrigues de Lima e Carmelita
de Lima, deixa viúva a Srê Maria Amélia de Azevedo
Lima e os filhos Milena, Paulo Antônio e Frederico,
pessoas para as quais apresento as minhas condo
lências, estendendo-as aos corpos docente e discen
te do complexo universitário que dirigia, bem assim
aos funcionários que com ele trabalharam por longos
anos. Expresso aqui o meu sentimento de pesar pelo
falecimento prematuro desse ilustre educador goiano,
lamentando a falta que ele fará, a partir de agora, aos
que, no meu Estado, servem ao ensino universitário,
com espírito de humanismo, elevado senso de res
ponsabilidade, de cultura, de justiça e de lealdade ao
nosso País.

Que os Anais da Casa abriguem estas referên
cias que faço ao meu ilustre conterrâneo, justamente
homenageando a sua memória. Conhecendo-o como
conheci, cumpro o dever de registrar o falecimento do
Prof. Paulo de Lima e o de afirmar, neste momento de
tristeza e de ,emoção, que o seu desaparecimento en
lutou a família universitária e toda a comunidade aca
dêmica do meu Estado, pois a sua figura humana era
a de um cidadão brasileiro que serviu com muita
dignidade à terra natal e à Pátria.

Por último, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
tenho a dizerr que o Rotary C/ub Internacional come
morou, no dia 25 de fevereiro, 95 anos de existência,
fundado que foi em 1905 na cidade de Chicago, lIIinois,
sob o impulso de quatro profissionais, lá saber: Gusta
vo Loehr, en!~enheiro de minas; Hiran Shorey, alfaiate;
Silvester Schicle, comerciante de carvão; e Paul
Percy Harris, advogado e idealizador do projeto de
construir urna sociedade destinada exclusivamente
ao bom serviço da comunidade.

Essa instituição é atualmente definida como
sendo "uma organização de homens de negócios e
profissionais, cujos integrantes se preocupam com a
prestação de serviços humanitários, bem como o fo
mento dos mais elevados padrões de ética nas profis
sões, visando o estabelecimento da boa vontade e da
paz munrlial"'. Esta presente em 162 países, tem um
quadro social de pelo menos 1,2 milhão de membros
e é hoje um consultivo das Nações Unidas.

No Brasil, existem 2.172 clubes formando um
contingente de quase 57 mil rotarianos. Somente no
Distrito 4530, integrado pelo Distrito Federal, parte de
Goiás e todo o Estado do Tocantins, há cerca de 1,6
mil rotarianos distribuídos em 67 clubes, conforme
dados estatísticos apurados em janeiro próximo pas
sado. Convém salientar que, ao longo de sua vida a
serviço dos interesses da comunidade, têm os Rotary
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Clubs atuado em diferentes setores, inclusive como
auxiliares de governos em diversos países da Améri
ca Latina.

Em 1918 foi criada a Fundação Rotária, cujo ca
pital inicial montava apenas a US$26,50, que sobra
ram da conta da convenção de Kansas, no Missouri.
Tendo passado algum tempo sem receber doações,
depois da morte de Paul Percy Harris veio a contar
com recursos provenientes de entidades humanitárias.
Nos dias atuais, a Rotary Foundation nome oficial ,
anualmente, tem à disposição verbas da ordem de 65
milhões de dólares, tornando assim possível manter
inúmeros projetos em diferentes regiões do mundo.

Devo acentuar que, no meu Estado, esse clubes
de serviço têm colaborado bastante com os Poderes
Públicos. Na minha cidade de Goiânia, em sua princi
pal praça do centro cívico, há uma bela estátua sim
bolizando as três raças que construíram a moderna
capital de Goiás. O monumento é da autoria da escul
tora Neusa Peres, e a iniciativa de erigi-Io deve-se ao
Rotary Internacional, à época em que exercia a presi
dência do Distrito 4530 o médico cirurgião Luiz Rassi.
Aliás, diga-se de passagem, figuras eminentes de
Goiás já assumiram o encargo de presidir a institui
ção, entre elas se destacando os advogados Ursulino
Leão, ex-Vice-Governador do Estado e escritor, e
Jahyr Pereira da Silva, além do médico Abílio
Maranhão, personalidades de muito destaque na vida
social goiana.

Trago, neste instante, as minhas felicitações aos
que hoje seguem os postulados de Paul Percy Harris,
um cidadão idealista que ensinou a filosofia do bem
servir. Nos setores da educação e da saúde, os Ro
tary Clubs de Goiás, especialmente os de Goiânia,
mantêm escolas e clínicas especializadas atendendo
aos desfavorecidos e aos que necessitam de urgente
socorro. Nas campanhas de vacinação, na assistên
cia social e no atendimento aos pobres, lá estão eles,
realmente, cumprindo os seus principais objetivos,
constantes de seu programa estatutário.

Louvo, portanto, o trabalho dos clubes rotaria
nos do meu Estado e a todos quero homenagear nes
ta breve referência à data natalícia dessa internacio
nal instituição. Com 95 anos de existência, sempre
servindo com eficiente presteza e amor aos desafor
tunados, desempenhando aqui e ali funções eminen
temente humanitárias, têm eles de merecer o melhor
tributo de nosso maior apreço. Aos rotarianos do
Brasil, muito principalmente aos de Goiás, deixo con
signado nos Anais desta Casa o meu elogio, o meu
respeito e a minha admiração pelas obras que reali-

zam em favor dos que carecem do auxílio de todas as
pessoas bem formadas.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr!! e Srs. Deputados, depois de cobrar, durante me
ses, valores exagerados nas suas contas de energia
e outras taxas, a empresa Centrais Elétricas de Ron
dônia - CERON, viu-se obrigada a devolver os vaIa
res a maior tirados do bolso do consumidor. A decisão
da Aneel foi tomada há vários dias, mas até agora os
prejudicados não sabem sequer como vão receber de
volta o que pagaram a mais.

Um rápido histórico do problema merece ser
contado. No início do mês de fevereiro, despacho da
Aneel, de nQ 71 , publicado no Diário Oficial da União,
determinava, entre outras coisas, que a empresa
Centrais Elétricas de Rondônia - CERON deveria de
volver aos consumidores de Rondônia valores a mais
ilegalmente cobrados nas contas de luz e na ligação
de energia nos postes padrão. A determinação fede
ral deveu-se ao fato de que, ignorando a legislação, a
Ceron, durante vários meses, cobrava dos consumi
dores valores acima dos permitidos, pelo consumo de
energia eoutros serviços. No dia 16 de fevereiro, envi
ei ofício ao Sr. José Carlos de Medeiros, Presidente
interino da Ceron, solicitando as providências da em
presa para cumprir a determinação da Aneel, ao tem
po em que questionava quando e como seria feito o
ressarcimento das taxas e valores cobrados a maior
nas contas. Ao mesmo tempo, este Deputado se colo
cava, no ofício, à disposição da Ceron para receber a
listagem desses consumidores prejudicados, para
que pudéssemos ajudar na divulgação e no esclareci
mento das informações.

Chegamos ao final do mês de fevereiro e, após
contato telefônico com o Gabinete da Presidência da
CERON, na semana passada, solicitando informa
ções a respeito do assunto, apenas ouvimos comen
tários superficiais do Sr. Pascoal, Assessor da Presi
dência. Segundo ele, o tema devolução do dinheiro
aos consumidores lesados em Rondônia ainda está
em fase de levantamento. Estão sendo analisadas
inúmeras variáveis possíveis, ainda conforme a
Assessoria da Presidência, para definir qual o proce
dimento mais correto para a devolução dos valores
cobrados irregularmente.

Ora, Sr. Presidente, o que nos preocupa é que,
desde a decisão da Aneel, o tempo foi passando e ne
nhuma atitude concreta foi tomada para que a Ceron
devolva os valores cobrados a maior, a menos que di
vulgue os critérios que vai utilizar para fazer essa de-
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volução. Também nos espanta, Sr. Presidente, que a
própria Ceron, sem nenhum acompanhamento, este
ja decidindo sozinha como e quando vai repassar os
recursos que cobrou a mais. É por isso que estamos
pedindo que a decisão sobre a forma de devolução do
dinheiro seja feita com acompanhamento do Conse
lho de Consumidores, que é constituído pelo Ministé
rio Público, por representantes dos usuários e pelo
Procon, para que o processo seja feito às claras e em
defesa dos consumidores; se já foram lesados an
teriormente, não é possível que o sejam de novo.

Só com esse acompanhamento externo, com
representantes do Ministério Público e dos próprios
prejudicados, é que a população poderá ficar tranqüi
la quanto à garantia do ressarcimento dos valores
que a Ceron irregularmente cobrou a mais. Pedimos
ainda, Sr. Presidente, que a Aneel e os órgãos fiscali
zadores exijam da Ceron uma decisão imediata para
devolução dos valores cobrados a maior, para que o
problema não se arraste por meses e meses, ampli
ando ainda mais o prejuízo que a empresa já causou
a milhares de rondonienses.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. ROMEL ANíZIO (PPB - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!!! e Srs. Depu
tados, é lamentável o estado de conservação da malha
rodoviária nacional. Não há no Sudeste, Centro-Oeste,
Norte e Nordeste uma só que não esteja necessitando
de uma recuperação urgentíssima para evitar o colapso
do transporte rodoviário, mormente quando o País se
prepara para receber a maior safra de grãos dos últi
mos tempos e necessita transportá-Ia do interior para
os grandes centros consumidores.

Temos informações e sabemos que, muitas ve
zes, o custo do frete é superior ao custo do próprio
produto que sequer chega ao mercado. E isso torna
impraticável todo o sistema de produção agrícola.

Para que as S~ e os Srs. Deputados tenham
uma idéia, nossas rodovias representavam um patri
mônio maior do que o valor da dívida externa. O que
ainda hoje temos em estradas é superior a 100 bilhões
de dólares. Temos que conservar e dimensionar esse
acervo, se quisermos salvar a economia nacional.

Como agravante, o País não dispõe de uma
rede de armazéns de alta tonelagem nas regiões pro
dutoras. Toda a produção tem que ser transportada,
mas como fazê-lo, se não temos transporte ferroviá
rio, não contamos com as hidrovias necessárias e ca
recemos de rodovias em bom estado?

Estamos chegando da nossa região, o Triângulo
Mineiro, o maior produtor de grãos e de carne do

Estado de Minas Gerais, e o quadro é o mesmo. Ro
dovias em péssimas condições de trânsito, que invia
bilizam o transporte da produção. Diariamente assisti
mos ao trágico espetáculo de caminhões avariados e
motoristas desesperados. A BR-365 tornou-se um
problema crônico. O trecho compreendido entre
Uberlândia, Trevão de Monte Alegre, Ituiutaba, Santa
Vitória, São Simão até Jataí, no Estado de Goiás,
está cada vez pior; a BR- 497, ligando Iturama ao Por
to Alencastro, na divisa com Mato Grosso do Sul, ain
da se acha inacabada e vê suas obra destruídas pe
las enxurradas; a MG - 255, que liga Iturama a Frutal,
e a rodovia 364, que liga Colômbia a Itumbiara, estão
em péssimo estado de conservação.

Na sUJa mensagem ao Congresso Nacional, no
início deste ano legislativo, o Sr. Presidente Fernando
Henrique, referindo-se a transporte terrestre, decla
rou que "desde o início de 1999, o Governo vem atu
ando de maneira diferente na administração de rodo
vias, por meio do Programa de Manutenção da Malha
Rodoviária Federal, investindo prioritariamente na
construção, sinalização e restauração das estradas e,
secundariamente, em construção. Em 2000 será cria
do o programa Manutenção de Rodovias em Regime
de Gestão Terceirizada, com o objetivo de recuperar e
manter em bom estado trechos de rodovias federais
terceirizadas".

Essa mensagem nos dá a esperança de vermos
todas as rodovias do Triângulo Mineiro beneficiadas
por esses programas.

Confiamos na capacidade, na competência e
nas qualidades inexcedíveis do Ministro dos Trans
portes, Eliseu Lemos Padilha, e do Diretor do DNER,
Genésio Bernardino, no sentido de que, em breve es
paço de tempo, será dada uma resposta positiva aos
usuários das nossas rodovias.

Sr. Presidente, peço a V. Ex!! autorize a divulga
ção do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.

O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!!! e Srs.
Deputados, venho, na data de hoje, prestar uma ho
menagem, em virtude de rr;:lIlSCurs" ,-,In R2!! ano de
nascimento do Presidente (la. Repl :iJi: .;hior
Marques Goulart, ou Jango, como carinhosamente
era chamado.

Nascido em São Borja, no Rio Grande do Sul,
em i!! de março de 1918, filho de Vicente Rodrigues
Goulart e Vicentina Marques Goulart, formou-se em
Direito em 1939 na Faculdade Livre de Porto Alegre.
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Em 1946, funda. e preside o Partido Trabalhista Brasi
leiro de São Borja, sendo eleito Deputado Estadual.
Em 1950, Presidente do Diretório Estadual do PTB do
Rio Grande do Sul, é um dos grandes articuladores
da candidatura de Getúlio Vargas à Presidência da
República.

Em 1951 é eleito Deputado Federal pelo PTB,
assumindo no mesmo ano a Secretaria do Interior e
Justiça do Rio Grande do Sul. Em 1952 é eleito Pre
sidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro,
sendo em 1953 e 1954 Ministro do Trabalho do Go
verno Vargas. Em 1956 é eleito Vrce-Presidente da
República, tendo Juscelino ~ubltschekcomo Presi
dente, e, por força de dispositivo constitucional,

.~idente do Senado. Em 1960 é eleito novamente
..Presidente da República, tendo Jânio Qua

,'JS como Presidente.

A 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renun
no momento em que Jango encontrava-se em

Hssão oficial na República Popular da China, sendo
que a posse de Jango é vetada pelo Ministro da Guer
•.1, Marechal Denys, iniciando-se o movimento deno
minado Legalidade, pelo Governador Leonel Brizola.
~rn agosto é aprovada pelo Congresso Nacional
emenda constitucional estabelecendo o parlamenta
rismo. Em setembro Jango toma posse como Presi
dente do Brasil, tendo Tancredo Neves como Primei
ro-Ministro.

Em 6 de janeiro de 1963, 9 milhões entre 10 mi
lhões de eleitores escolhem o presidencialismo como
regime de governo. Em 1964, no dia 13 de março, o
Presidente Goulart anuncia a aceleração da reforma
agrária e a encampação de refinarias, em comício or
lanizado por entidades sindicais na Central do Brasil,
no Rio de Janeiro.

Em 1Q de abril Jango viaja para Porto Alegre, e o
Presidente do Congresso Nacional, Aura Moura
Andrade, declara a vacância do cargo de Presidente
da República, consumando-se o golpe de Estado.

·Em 4 de abril, de São Sorja Jango viaja com a
família para o Uruguai, depois para a Argentina. Vive
doze anos e oito meses no exílio, só conseguindo re

""lar ao Brasil morto, em 6 de '.:!,:,zembro de 1976.

Sr. Presidente, S(-ill 'e Srs. Deputados, est~ é a
,lIstória política de uma das maiores personalidades
de nosso tempo, homem público que lutou e sucum
biu pelos ideais trabalhistas, tencfÇ) sempre procurado
'3. igualdade social e o bem-estar comum. Esta é a ho-
nenagem que tinha a prestar a esse grande cidadão

gaúcho e brasileiro.

o SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, sem sombra de dúvida, o maior efeito ma
léfico do atual modelo econômico mundial é a diminui
ção dos postos de emprego, pelas razões muito deba
tidas nesta Casa.

Tenho visto o empenho do Governo nos três ní
veis - federal, estadual e municipal. Certamente o
que a sociedade mais quer é mais emprego, donde
decorrerá a melhoria da qualidade de vida.

Nos dias 22, 23 e 24 do mês de março, será reali
zado o Governar 2000, em Florianópolis, Santa Catari
na, cujo tema exatamente são as questões relaciona
das ao desemprego, que será combatido com de
senvolvimento sustentado dos diversos setores da so
ciedade e da economia brasileira. Estarão presentes li
deranças políticas dos três" níveis de governo. O Brasil
tem saída, mas precisa contar com o empenho de toda
a sociedade brasileira, e os políticos, tendo maior res
ponsabilidade, precisam apresentar solução.

Por isso, venho, desta tribuna, reiterar o convite ao
Presidente desta Casa, que inclusive já confirmou pre
sença como'palestrante, e convidar todas as Sras. e os
Srs. Deputados, que, tenhá certeza, tendo compromis
so com o bem-estar social, almejam apresentar, urgen
temente, melhor expectativa a toda a sociedade.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ DIRCEU - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exª a

palavra.
O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou apresentan
do requerimento de informações ao Sr. Secretário de
Estado de Comunicação de Governo da Presidência da
República sobre verbas de publicidade legal e de pro
moção institucional e mercadológica, incluindo os patro
cínios da Administração Pública Federal.

A Secretaria do agora chamado MInistro Andrea
Matarazzo, além das verbas de publicidade do Gover
no - quase 700 milhões de reais -, passou a gerir os
patrocínios da área de esporte e de cultura, e não há
transparência. Por isso, estamos pedindo informa
ções acerca da dotação inicial autorizada e empenha
da e do total de recursos liberados de cada uma des
sas verbas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re

cebe o seu requerimento, Deputado, e autoriza a tra
mitação regimental do mesmo, bem como a· divulga
ção de todos os pr:9"nunciamentos aqui apresentados.
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o SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exª a
palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro registrar que, junto com o Deputado Márcio Matos,
estou protocolando projeto de lei. E peço a V. Exª seja
autorizada a divulgação do mesmo.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re

cebe o projeto de lei de V. Exª e autoriza a tramitação
regimental do mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se
ao

v- Grande Expediente

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Bispo Wan
derval.

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, ao ter o privilégio de inaugurar a uti
lização desta tribuna neste mês de março, tomo a li
berdade de discorrer sobre tema de fundamental im
portância nestes últimos dias e que tem tomado as
atenções não só da Câmara dos Deputados, mas
também de todo o País e que esta Casa tem tomado
para si: o salário mínimo.

Uma das muitas mentes privilegiadas que con
tribuíram para a grandeza desta Casa foi, sem dúvida
alguma, a do ex-Ministro, ex-Senador e Ex-Deputado
Federal e Prof. Dr. Roberto Campos (hoje ele se en
contra doente e estamos até orando para que sua re
cuperação se dê rapidamente) que nos faz falta com a
sua crítica mordaz, acertada e pertinente. É de sua
autoria esta pérola: "Não existe racionalidade econô
mica que resista ao preço do feijão".

Esta frase retrata com nitidez a dificuldade pela
qual passa o povo brasileiro e, especificamente,
aqueles que dependem desse mísero salário mínimo.
Portanto, é uma frase muito atual.

Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, o tema sa
lário mínimo é atual, constante e impertinente. Isso
mesmo, esta é a palavra: impertinente.

É atual porque atinge toda a Nação, que se ser
ve, infelizmente, desse mísero salário, ora para a re
muneração do trabalhador, ora para o recebimento
pelos serviços prestados.

As voltas e reviravoltas dadas em torno do pre
sente tema, no correr da história econômica - e isso

desde a implantação da política de remuneração sa
larial arbitrado pelo poder, na época do Presidente
Getúlio Vargas edo Ministro do Trabalho Dr. Octacílio
Negrão de Lima, através do Decreto-Lei nº 2.162, do
dia 1Q de maio de 1940 -, têm produzido uma série de
experimentos catastróficos, incompreensíveis e ini
magináveis contra o trabalhador brasileiro. E ao clas
sificar de catastróficos, incompreensíveis e inimagi
náveis, eu gostaria de enumerar cada uma dessas fa
ses.

Catastróficos, porque a separação e o distancia
mento do ganho salarial, com a realidade vivida pelo
trabalhador brasileiro, tem sido aberta a fórceps,
numa prática insolente em que o aborto promovido
contra o salá.rio tem a complacência e a benemerên
cia do Estado.

Incompreensíveis, porque para os estudiosos a
celeuma em torno do assunto provoca o constrangi
mento e o dnsconforto de uma economia que parece
viver debaixo do sol inclemente da inflação. Por este
motivo, Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, cria-se
um hiato, e não há hoje como partir para um entendi
mento consciencioso.

É evidente que há muito de estrelismos, defesas
de teses baratas e claro entendimento de que quem
define a política salarial é o Governo Tutorial de "EI
Rei".

Neste ponto do meu pronunciamento, quero
abrir um parêntesis, para justificar o que afirmo neste
instante.

A influência dos governos no Brasil, a partir do
Descobrimento, com as Capitanias Hereditárias, com
o período colonial, com o período dos reinados, com
os períodos imperial e republicano, reciclado no
Império, e, por último, com a instituição informal do
sistema republicano que vivemos, ainda emperra os
relacionamentos do capital e do trabalho.

O Governo sempre foi visto como provedor e o
povo como, infelizmente, contribuinte-coitado.

Nunca, nobres colegas, o povo foi chamado a
contribuir nas discussões de seu ganho!

Nunca se manifestou nas discussões de seu ga
nho! Nunca se conhecelJ um momento da nossa his
tória em qUEI seu José, moradorda periferia da cidade
grande, como o meu Estado e todas as cidades gran
des do País, do sertão deste País, pôde oferecer sua
experiência financeira de sobreviver com o salário mí
nimo que aqui se paga.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Enio
Bacci. '
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o Sr. Enio Bacci - Deputado Bispo Wanderval,
quero cumprimentá-lo pela sensibilidade que V. Exª
demonstra neste pronunciamento. Seu discurso vem
ao encontro do trabalho que V. Exª desenvolve nesta
Casa - somos testemunhas disso - voltado aos inte
resses dos mais humildes. Sem dúvida nenhuma, no
momento em que se discute o valor do salário míni
mo, temos que nos lembrar que é muito fácil discutir
essa questão quando se fala do trabalhador que está
na ativa, que é um trabalhador saudável, que pode e
que normalmente faz um bico extra aqui e acolá para
reforçar sua renda mensal. Agora, não podemos es
quecer de que ao falamos em salário mínimo também
estamos falando em 12 milhões de brasileiros apo
sentados, que normalmente já estão com uma idade
muito avançada, com a saúde debilitada e sem condi
ções de fazer bico extra para reforçar sua renda.
Esses 12 milhões de aposentadps, nobre Deputado,
precisam, com 136 mensais, comprar medicamento e
muitas vezes não conseguem sequer ter uma alimen
tação adequada. Ora, qualquer médico, qualquer pes
soa que entenda de saúde sabe que uma alimenta
ção adequada previne qualquer doença. Então, quan
do se fala em salário mínimo, quando se apresenta o
salário mínimo como se ele fosse eventualmente cau
sar rombos insanáveis aos cofres públicos, ficamos a
nos perguntar o quanto ele causaria de mal social, se
ele for injusto e não permitir uma vida digna ao cida
dão que o recebe. Esta Casa aprovou, há poucos
dias, a Desvinculação d:l Receitas da União (DRU),
substituto do FEF, dando ao Poder Executivo condi
ções de administrar corno quiser até 40 bilhoes de re
ais do Orçamento. Por que não se questiona o rombo
na Previdência em torno de 3 bilhões de reais, ou coi
sa parecida, quando se fala em salário mínímo? Por

.que não se questiona o rombo no Orçamento quando
se fala no pagamento de juros da dívida e assim por
diante? Então, Deputado Bispo Wanderval, quero so
mar minhas palavras ao pronunciamento de V. Exª no
que tange à preocupação que, felizmente, V. Exª tem
com os mais humildes e dizer-lhe que o salário míni
mo não é a causa da crise nacional ou dos rombos fi
nanceiros, para continuar dando esmolas ao traba
lhador, principalmente ao aposentado brasileiro.

O SR. BISPO WANDERVAL - Nobre Deputado
Enio Bacci, V. Exª tem toda a razão. O Governo reluta
tanto em cima do déficit da Previdência Social, como
se os velhinhos aposentados fossem os culpados,
quando, na verdade, mais de 70 bilhões de reais são
sonegados pelas grandes empresas que não pagam
seus impostos. E mais, há que se mencionar a cor-

rupção que existente na Previdência. Certamente,
se o Governo tivesse uma política séria voltada ao
combate à sonegação e à corrupção, não estaria de
pires ou chapéu na mão, colocando em dúvida aqui
lo que o trabalho brasileiro merecer receber. Agrade
ço a V. Exª o aparte.

Ouvirei a partir de agora, com prazer, o Deputado
Dr. Hélio, meu vizinho e companheiro.

O Sr. Or. Hélio - Deputado Bispo Wanderval,
dou o testemunho aqui do papel que V. Exª tem
cumprido nesta Casa, como religioso, cidadão e Depu
tado Federal atuante e extremamente vigilante da de
cência. Salário mínimo, tema que V. Exª traz hoje a
debate, é questão de decência. O povo, em particular
o mais humilde, não pode mais viver com um salário
indecente como o salário mínimo. Se o Governo tives
se interesse, esse seria instrumento importantíssimo
para atuar contrariamente ao êxodo rural e combater
as desigualdades regionais e teria papel desconcen
trador de riqueza e principalmente de justiça social,
fazendo com que aposentados e pensionistas, os
assalariados vivessem com um salário de decência.
V. Exª tem hoje o mérito de trazer assunto da mais
alta relevância. Que nós, através da Comissão Espe
cial, possamos cumprir o papel sério de promover
justiça social, a partir do salário mínimo. Parabéns,
Deputado Bispo Wanderval.

O SR. BISPO WANDERVAL - Obrigado, Depu
tado Dr. Hélio, pelo aparte.

Continuando, o Governo verifica quanto "pode",
entre aspas, Deputado Marcos Cintra, pagar ao povo,
que fica à mercê das decisões dos técnicos engrava
tados, em seus escritórios com ar refrigerado, isola
dos na ilha tropical chamada Brasília.

Há verdadeiro contra~senso que se perpetua
desde a época do Império e aqui abordo o último pon
to.

Inimagináveis. Neste tópico, com a aquiescên
cia de V. Exª, Sr. Presidente, chame a atenção dos
meus nobres colegas para, numa rápida viagem ao
passado, verificar quantas políticas tivemos para cor
reção do salário mínimo.

Sei que o exercício é de difícil complexidade. E
não é minha intenção constranger nenhum colega,
mas, sim, o Governo, para que venha a público expli
car-se como isso ocorre.

Como pode o Governo vir a público declarar que
não tem condições de pagar além do que já foi discuti
do pela sua equipe técnica sendo que os financia
mentos aos investimentos estrangeiros persistem
como prioridade econômica?
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Como pode haver dinheiro para salvar banquei
ros, empresas falidas, negócios escusos e não haver
para salvaguardar o ganho dos aposentados e pensi
onistas do INSS?

Como pode haver dinheiro para financiamento
de empresas no exterior, que já foi motivo de envio de
requerimento de informação?

Ouço, com prazer, o aparte do meu colega do
Partido Liberal Prof. Marcos Cintra.

O Sr. Marcos Cintra - Deputado Bispo Wander
vaI, é uma enorme alegria aparteá-Io, ainda que bre
vemente, uma vez que não quero furtar dos demais o
brilho da palavra de V. EXª Realmente empolgou to
dos sua manifestação, principalmente vindo de quem
sentiu na carne a miséria do povo, quando Presidente
Nacional da Associação Beneficente Cristã, uma das
organizações que mais fez pela melhoria da qualida
de de vida da população mais miserável. O testemu
nho de V. Exª vem do fundo do coração e mostra so
bretudo que o Governo precisa achar resposta para
esse problema. Administrar é a arte de priorizar o que
é importante. É lógico que existem limitações de re
cursos. Cabe ao Governo, no entanto, buscar as solu
ções adequadas, porque muito mais grave do que o
equacionamento financeiro de curto prazo das contas
públicas atuais é a miséria que se abate sobre mi
lhões de brasileiros. Parabenizo-o por esse eloqüente
discurso. V. Exª nos motiva a continuar lutando pela
melhoria das condições de vida do nosso povo. E um
dos instrumentos fundamentais para isso é a valoriza
ção do salário e do fator fundamental da economia: o
homem. É a ele que devemos destinar toda nossa
atenção e esforço. Parabéns, Deputado Bispo Wan
derval, pelo magnífico discurso.

O SR. BISPO WANDERVAL - Obrigado,
Deputado Marcos Cintra. Tenho aprendido muito
com V. Exª Um dos pronunciamentos que fez, quando
éramos companheiros, chamou-me muito a atenção:
mais valorosas não são as bacias hidrográficas, as
matas e florestas, os minerais valiosos que temos,
mais valoroso é investir no ser humano e sobretudo
ter respeito a eles.

Com todo respeito e carinho, concedo aparte ao
meu irmão e companheiro de partido Deputado Cabo
Júlio.

O Sr. Cabo Júlio - Nobre Deputado Bispo Wan
derval, é uma honra aparteá-Io, principalmente na
discussão de tema tão importante como o salário mí
nimo. Congratulo-me com V. Exª O Brasil da realidade
não é o que vemos aqui, no Congresso Nacional, mas
12QU6\8" em o S81J2lrio mínimo é misslável, não dá

para nada. E quando se fala em reajustá-lo, fala-se
unicamente em esmolar o povo. Se os Governos se
preocupassem mais com a população e menos com
investir dinheiro em outras coisas - e nesse ponto
não faço o discurso da Esquerda, que sempre passa
pela ajuda aos bancOs - a realidade seria outra. O
Deputado Jair Bolsonaro, que é meio doidão, diz algo
muito sério: enquanto esta Casa está lotada, o povo
está pagando um preço muito alto. Nossos governan
tes devem pensar mais na população. Aí, com certe
za, teríamos um Brasil mais justo. Parabéns a V. Exª
por seu pronunciamento.

O SR. BISPO WANDERVAL - Muito obrigado,
Deputado Cab'o Júlio.

Sr. Presidente, voltando ao cerne de minha dis
sertação, nomeio como segundo ponto de meu tema
o termo constante..

A constância é a urgente necessidade que des
de há muito toma conta das discussões parJamenta~
res, provoca em muitos dos seus debatedores a ânsia

.oportunista de que sua proposta é a melhor e atende
à necessidade do trabalhador brasileiro, filme esse
visto ultimamente sob a visão de vários eÍiretores, ou
seriam líderes políticos; cineastas, ou seriam
Deputados de todas as correntes ideológicas, e pes
soas ligadas ao cinema fantástico, ou seria aos temas
fantasiosos? .

Fechando o tema, Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, cito a impertinência.

Após minhas palavras iniCiais, ao me manifestar
sobre este subtema, devo estar causando perplexida
de aos meus ouvintes, esses que nos acompanham
através da TV Câmara, que chega em todo o Brasil.

Porém, insisto nessa tecla· da impertinência,
que, infelizmente, é o que resta para o trabalhador
brasileiro. O presente tema é impertinente para o Go
verno, para sua bancada de sustentação no Congres
so e para os banqueiros internacionais.

Sr. Presidente, apesar de tudo que ocorre nos
dias atuais, o povo resiste.

É ele que vai passando como gado para o mata
douro, sendo que, ressalte-se, o gado, por indolência
natural, se opõe quando pressente o que lhe pode
ocorrer: a morte. O povo não.

Por sermos uma mistura de raças que aqui
aportaram desejando paz e agourando construir nova
nação, ainda que em terra estranha, temos índole pa
cifista e cordata impregnada na nossa alma de brasi
leiro. Daí entender-se o pacifismo cordato de Norte a
Sul, quando se trata de questões tão cruciais como a
de que se está tratando agora: o salário mínimo.
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Sempre procuramos estar atento ao que ocorre
no meio político fato esse que acontece todos os dias
também com os demais colegas. Ontem, a resenha
das notícias, que nos é oferecida pelo clipping que
chega aos nossos gabinetes todos os dias, traz em
sua última página uma charge demonstrando o quan
to as propostas oferecidas para a discussão distam
da realidade do povo.

Descreve aquela charge situações que ocorrem
em várias partes do mundo, sempre demonstrando
que a água está banhando o local em questão. Ocorre
que Brasília é descrita como uma ilha caracterizada
pelo Congresso Nacional. Isto é, somos nós, Con
gresso Nacional, colocados como uma ilha no cerra
do. Temos a água a separá-lo da realidade.

Sr. Presidente, discordo dessa visão, tendo em
vista que as propostas apresentadas no Plenário des
ta Casa pelas forças políticas progressistas que aqui
têm representação privilegiam a reposição de perdas,
do valor original, e não da forma como tem sido infor
mada à população, dando conta de que o salário mí
nimo em dólar traz o tão esperado fator de reposição
almejado, ou seja, mais uma vez, uma verdadeira em
bromação contra o bolso do trabalhador brasileiro.

Trata-se, nobres colegas, de um verdadeiro
caso de estelionato financeiro, com intuito claro e vol
tado para as próximas eleições, que mancha mais
uma vez a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
que, diga-se de passagem, há muito tempo carece de
ser revista, provocando o descrédito do trabalhador e
do empregador contra a política trabalhista e econô
mica atualmente em uso no País.

Como poderíamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com mecanismos tão falhos de arrecada
ção, resolver o problema? O Governo, de seu alto po
der de observação, manifesta-se contrário a um au
mento dentro da razoabilidade da lei, sendo que ele,
Governo, é omisso ao não cobrar o que lhe é devido?

Existiriam apaniguados? Esta é a minha per
gunta. Será que existem?

Se existirem, Dl'. Fernando Henrique Cardoso,
quero fazer um apelo desta tribuna: que se coloque na
lista dos apaniguados do Governo o trabalhador bra
sileiro neste próximo 1ºde Maio.

Segundo dados recentes de conhecimento de
toda a mídia nacional, a dívida aproximada das em
presas com o Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS é de 70 bilhões de reais, que estão concentra
dos em apenas 15 mil empresas, o que dá uma média
aproximada de 4,6 milhões de reais por empresa.

Sr. Presidente, isto nada mais é do que um ver
dadeira absurdo moral!

Para um país que se diz moderno, não se pode
admitir que a máquina estatal de arrecadação tenha
falhas ou, como ocorre atualmente, sirva a apanigua
dos, descrevendo um horrível, nefasto e tremendo
quadro contra o trabalhador brasileiro.

Ocorre-me neste momento que o vigor experi
mentado nesta Casa por ocasião da emenda da ree
leição pela tropa de choque do Governo não se tem
repetido com tanta nitidez eclareza, como deveria ser
peculiar, caso o interesse do Governo fosse real.

Já finalizando minha manifestação no dia de
hoje, quero chamar os nobres colegas para uma refle
xão.

Estamos discutindo nesta Casa o aumento do
salário mínimo. Em nossas discussões, conversas e
observações vamos nos lembrar do aposentado, do
pensionista, do assalariado e de tantos que não vi
vem, mas sobrevivem miseravelmente com tão pouca
quantia.

Não quero desta tribuna fazer proselitismo polí
tico com chapéu alheio.

Confio, sobretudo, na misericórdia e na graça do
meu Deus. Tanto eu quanto todos os trabalhadores do
País haveremos de encontrar uma saída para esse
impasse.

As urnas estão aguardando a resposta desta
Casa no próximo pleito eleitoral que ocorrerá no dia 3
de outubro. Este é o meu alerta para o povo brasileiro,
que tem como arma o voto.

São essas minhas considerações. Foi um privi
légio ocupar esta tribuna hoje, dia 1Q de março.

Muito obrigado. Que Deus abençoe o Brasil.

Durante o discurso do Sr. Bispo Wan
derval, o Sr. Enio Bacci, § 29 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Marçal Fi
lho, § 2 12 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando
seqüência ao Grande Expediente, de acordo com o
art. 87 do Regimento Interno, concedo a palavra ao
Deputado Saulo Pedrasa, da PSDB da Bahia. V. Ex!!
dispõe de 25 minutos regimentais.

O SR. SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA.)
- Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, retornamos a
esta tribuna, mais uma vez e, diga-se de passagem, a
décima quarta vez num Grande Expediente no espa
ço de treze meses, me sentindo até privilegiado.
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E, pela nossa assiduidade nesta Casa, pela
nossa maneira de ser e pela nossa conduta, V. Ex!!
são testemunhas de como tem sido a nossa maneira
de viver aqui com todos os companheiros. Durante
essa nossa estada, as notas taquigráficas e os Srs.
Deputados são testemunhas do nosso comporta
mento em defesa do nosso Município, da nossa re
gião do oeste baiano, do nosso Estado da Bahia, da
Região e, sobretudo, em defesa do Governo Fernan
do Henrique Cardoso e em defesa dos companheiros
tucanos.

Muitas vezes fizemos críticas fundadas a respe
ito desta composição que trabalha no sentido de aju
dar o Governo Fernando Henrique Cardoso a levar a
cabo o seu projeto político e que, no nosso entendi
mento, nunca foi do nosso agrado essa parceria,
onde o PFL tem procurado desviar o eixo político e
das gestões políticas para a centro-direita, causa das
maiores críticas que o Governo Fernando Henrique
tem recebido ao longo da sua administração.

As nossas críticas sempre são documentadas e
assumimos o ônus e o bônus quando as fazemos.
Ultimamente, quando o Sr. Antonio Carlos Magalhães
fez críticas atingindo o nosso partido porque conse
guimos a maioria neste Parlamento e, principalmente,
à pessoa do Governador Mário Covas, do nosso Líder
Aécio Neves e do nosso companheiro e um grande
Parlamentar, o Deputado Jutahy Junior, viemos a pú
blico e a este plenário rebater essas críticas porque
achamos que o Senador Antonio Carlos Magalhães
não tem estatura para atingir um homem como o Go
vernador Mário Covas. O Senador não tem condições
de se imiscuir na política interna do PSDB, especial
mente de criticar o nosso Líder Aécio Neves, porque
conseguiu dar-lhe uma rasteira e ter a maioria aqui
nesta Casa; não tem condições de atingir o Deputado
Jutahy Junior, que foi indicado por alguns companhei
ros para ser o Presidente da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação. S. Exª nem mesmo quer
o cargo, e foi dito que não tem capacidade para gerir
aquela Comissão. Eu perguntava, então, se o Deputado
Jutahy Junior, que é advogado, tem curso de
pós-graduação em legislação eleitoral, já foi Secretá
rio de Estado na Bahia, já foi Ministro, não tem condi
ções de ser Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça, como o Deputado José Carlos Aleluia, que
é engenheiro eletricista, podia ser e é o Presidente da
Comissão e tem feito um bom trabalho?

Não aceitamos esse tipo de política de "terra ar
rasada" e de menosprezo aos companheiros do meu
partido.

Em face dessa nossa defesa, eis que o Sena
dor, que não tem coragem de vir para o debate, não
vai à imprensa fazer o debate contra nós, nomeia al
guns dos seus subalternos para virem aqui defen
dê-lo, pessoas a quem não damos a maior importân
cia. S. EX!il, o Deputado Paulo Magalhães, não tem
credibilidade! na Bahia para fazê-lo. No entanto, serviu
de joguete para esse tipo de contestação, e veio aqui,
de certa forma, tentar atingir a nossa idoneidade mo
rai e política.

Usou também, não diria um jornal, um pasquim
de propriedade do Sr. Antonio Carlos Magalhães, na
Bahia, onde não tem credibilidade nenhuma, mas a
chantagem do poder político dominante faz com que
as empresas publiquem propaganda, aumentando o
seu patrimônio que já é grande.

E, nesse pasquim, no final da reportagem, faz
denúncias contra a minha pessoa e termina dizendo
"que o Deputado Saulo Pedrosa, presente à sessão,
não rebateu o pronunciamento do Deputado Paulo
Magalhães". Ou esse pasquim é mentiroso, ou o
Deputado Paulo Magalhães estava com alto grau de
intoxicação etílica, sendo incapaz de perceber nossa
presença M plenário e o pedido da palavra para uma
questão de ordem, invocando o art. 74. Fui atingido
moral e politicamente e rebati incontinenti a acusação
leviana e improcedente do Deputado Paulo Maga
lhães, sobrinho do Senador Antonio Carlos Maga
lhães, que nunca obteve do Senador as benesses e a
amizade de um tio. Somente após o passamento do
Deputado Luis Eduardo, passou a freqüentar a casa
dele.

E, nestas acusações, o Deputado fala de cor
rupção, desvio de recursos públicos e que a minha
eleição foi fraudulenta - embora a gente entenda isso
-, mas ninguém é mais PhD, ninguém é mais capaz e
hors-concours em fraudes eleitorais, em desvio de
recursos públicos do que o "Carlismo" na Bahia co
mandado pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães. Naque
le momento, quando eu me defendia, eu abri mão da
minha imunidade parlamentar, e continuo fazendo-o
agora, para que o Ministério Público, os Tribunais de
Contas da Federação e do Estado, a Justiça e este
Parlamento investiguem a minha vida profissional ou
política em todos os sentidos. Agora, gostaria que o
Sr. Antonio Carlos Magalhães e seu dileto sobrinho fi
zessem o mesmo, abrissem as portas da Bahia para
todas as investigações que têm sido objeto das preo
cupações dos homens de bem deste País, inclusive
nossa. Eu, pessoalmente, já usei do Grande Expedi
ente para fazer denúncias contra as agressões sofri-
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das na Bahia por essa atitude polftica irresponsável e
truculenta do Sr. Antonio Carlos Magalhães. Aprovei
tando a sua obra "marqueteira," quando criou a CPI
do Judiciário e dos Bancos, encaminhamos e proto
colamos para aquelas CPI, dois pedidos de investiga
ções. Um deles dizia respeito ao abuso de autorida
de, com os recursos do FNE. Denunciamos que no
dia 2 de outubro, às 22h23min., às vésperas das elei
ções, através de uma ordem, via fax, do Presidente
do Tribunal Regional Eleitora! da Bahia ao Juiz de Di
reito da cidade de Barreiras, autorizando, com amea
ça de prisão, que o Gerente do Banco do Brasil da
quela cidade liberasse recursos carimbados de me
renda escolar, de reforma de escolas para a conta da
Câmara de Vereadores, a fim de servir de meio para
fraudar as eleições que iam acontecer dez horas
após.

Esta acusação está toda documentada. Tenho
todos os documentos aqui. Estão à disposição. A CPI,
no entanto, não se pronunciou até hoje, e jamais se
pronunciará porque, ou o Presidente, ou o Relator, é
gente ligada, visceralmente, ao Sr. Antônio Carlos
Magalhães.

Protocolei também denúncia ao sistema finan
ceiro. Querfamos que se investigasse a mancebia
existente entre o grupo do Sr. Antonio Carlos Maga
lhães e o Banco do Nordeste, na Bahia, porque audi
toria do Tribunal de Contas mostrou que 97% dos pe
didos de parlamentares para tomar empréstimo no
Banco do Nordeste, fazer negociações ou parcela
mento de dívidas ou foi o próprio Sr. Antonio Carlos
Magalhães, para beneficiar até mesmo a OAS, ou
eram Deputados indicados ou ligados ao Sr. Antonio
Carlos Magalhães.

Denunciei aqui também que um grupo de em
presários de Pernambuco alocou recursos do FNE,
via Banco do Nordeste, para construir o frigorffico 
FRIBASA. O frigorífico, com capacidade de abate de
600 a 1.000 bois/dia, foi usado politiqueiramente, às
vésperas das eleições municipais de Barreiras em
1992, para contratar imensa quantidade de pessoas,
demitidas logo após o resultado das eleições, inviabi
Iizando-o. O candidato a Prefeito derrotado nessa
ocasião era "Carlista". Hoje o frigorífico está sucatea
do e o FNE com mais de 70 milhões de dólares por re
ceber. Isso foi objeto também de denúncia nossa à
Comissão de Agricultura e Política Rural, a fim de que
se fizessem as investigações.

Sobre esse frigorífico, digo mais: os proprietári
os dilapidaram o patrimônio, pegaram todo o maqui
nário existente, levaram para Goiânia como sucata~

lá disseram que fizeram um conserto, receberam
essa mercadoria como nova e constitufram um outro
frigorífico em Xinguara, no Pará, com recursos da Su
dam, da Amazônia Legal.

Fora isso, eu teria que ver discutidas na Bahia
as questões relacionadas com aquele famoso caso
NEC, quando o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Minis
tro das Comunicações, numa operação triangular e
fraudulenta fez com que essa empresa passasse
para a TV Globo e como prêmio o ex-Ministro teria a
retransmissão da programação dessa emissora via
TV Bahia, de sua propriedade. A partir daf obteve
mais cinco retransmissoras, usando o poder de Minis
tro das Comunicações, e mais 570 rádios, que perten
cem à sua famflia ou aos seus amigos e Deputados.

Quero também voltar ao assunto da pasta rosa,
que todos têm na lembrança. Quando se investigaram
os mecanismos da eleição do Sr. Antonio Carlos Ma
galhães, através de recursos repassados do Banco
Econômico para a TV Bahia, foi nomeado um Delega
do Federal para fazer as investigações, o Dr. Lacerda.
No momento em que o Delegado fazia a vinculação
da tramóia entre o banco ea TV Bahia, foi substitufdo,
e a CPI morreu. Esse problema foi lembrado também
durante a campanha eleitoral de Ciro Gomes, que
mostrou com provas cabais o relacionamento fraudu
lento que existe entre os bancos e o Sr. Antonio Car
los Magalhães.

Srs. Deputados, são por essas e outras que a
CPI do Narcotráfico não chegou à Bahia. Foi por isso
que a CPI não pôde ouvir o Sr. Pedro Alcântara, Uder
do Governo na Bahia, nem os dois Desembargado
res, todos eles ligados ao Sr. Antonio Carlos Maga
lhães.

O Deputado Paulo Magalhães falou sobre cor
rupção, malandragem e tramóias. Para refrescar a
memória de S. ExB e a de outras pessoas, quero lem
brá-Ias do que disse o bicheiro Castor de Andrade, há
mais ou menos seis anos, quando concedeu entrevis
ta à Veja, publicada nas páginas amarelas. Passo a
ler um trecho da entrevista de Castor de Andrade, que
disse:

Fui levantar um empréstimo no Desen
banco da Bahia para exportar camarão. Fi
zeram uma proposta escorchante. Dias de
pois, o próprio banco disse que tinha gente
interessada na empresa.

Os senhores podem imaginar quem era a pes
soa interessada na empresa? Quem fez a operação
triangular? Nada mais, nada menos do que quem la-
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vou O jogo do bicho para a Bahia: o Sr. Paulo Maga
lhães, que adquiriu a empresa, levantou uma fabulo
sa fortuna no banco, tendo como avalista o Sr. Anto
nio Carlos Magalhães, e não pagou o banco até hoje.
Não fui eu.

Esta questão prova que existem interesses do
Sr. Paulo Magalhães no jogo do bicho na Bahia e que
há operações fraudulentas entre ele, o banco e o Sr.
Castor de Andrade.

Entre 10h e 11 hde hoje, quando eu entrava nes
te plenário, encontrei-me com o Deputado Paulo Ma
galhães e disse a S. Exª que me pronunciaria no
Grande Expediente de hoje e que trataria de alguns
assuntos que lhe interessavam. Infelizmente S. Exª
não se encontra aqui para travarmos um debate sa
dio, um bom combate, pois não corremos da raia, es
pecialmente com pessoas que não têm quilate, nível,
postura nem credibilidade na Bahia para tratar de coi
sas sérias.

Ainda teria mais palavras para refrescar a me
mória de S. Exª: há um casal na Bahia, José Silva Fer
reira e Darci de Melo Ferreira, que eram proprietários
da Fazenda Dois Irmãos, em Ribeirão do Corisco, no
Município de Uruçuca, na Bahia. Essa fazenda foi
adquirida pelo Sr. Paulo Magalhães por 29 milhões de
cruzados. Foram pagos 21 milhões mais duas notas
promissórias e uma aeronave. Só que, depois de pe
gar a assinatura do casal infeliz, o Deputado entrou
com uma ação para não pagar as notas promissórias
e tomou o avião do casal, numa verdadeira prática de
grilagem e de estelionato. Esse processo se encontra
no SuperiorTribunal de Justiça, sob o nº 800.893, pro
tocolado em 27 de janeiro de 1998. Quando eu mato a
cobra, eu mostro o pau. Quem quiser vá ao tribunal
ver a malandragem do Sr. Paulo Magalhães.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Caio Riela.
O Sr. Caio Riela - Deputado Saulo Pedrosa,

cumprimento V. Exª pela coragem de ocupar a tribuna
para abrir um pouquinho a caixa-preta daquele que é
tido como o grande líder nacional e baiano, o Presi
dente do Senado da República. Da tribuna, várias ve
zes - não trouxe fatos gravíssimos como os que V. Exª
traz neste momento - já disse que, hoje, pela Presi
dência que tem o Senado da República, o povo brasi
leiro não tem por que respeitar ou dar credibilidade
àquela Casa. Todos os dias, nas páginas de jornais,
está estampada em letras garrafais a corrupção, o
desvio de dinheiro por parte de seus componentes 
são vários e vários membros -, e não vemos nenhu
ma resposta contundente que possa esclarecer as
denúncias. Quem sabe V. Ex!! nos ajude a virar uma

página negra da história do País. Temos que, urgen
temente, votar nesta Casa um plebiscito, uma consul
ta popular, para fechar o Senado da República. Te
mos que ter um sistema unicameral, porque o sistema
bicameral não serve para o País. V. Ex!! está falando
de alguém que preside aquela Casa. Muitas vezes, já
dissemos da tribuna que não se pode acobertar, pas
sar a mão no ombro ou nas costas, dizendo que está
tudo bem, porque tudo está muito mal. O Brasil está
mal por culpa desses que estão aí como se fossem os
grandes moralistas. Eles não são moralistas de coisa
alguma. Já atacou esta Casa e estes Deputados. A
Casa ao lado tem mordomias infinitas. Não podemos
ficar apenas olhando como se nada estivesse aconte
cendo, enquanto o povo brasileiro, com um salário de
miséria, está morrendo de fome. Parabéns, Deputado
Saulo Pedrosa. V. Exª é um herói, para fazer este dis
curso, ainda mais falando de quem. Qualquer coisa
que se diga., ele ameaça, dizendo que tem dossiê, ,
que tem pasta disso ou daquilo. E um horror! Vamos
ver o que vai acontecer. Estou louco para ver. Eu es
tou louco que "expluda", que o troço abra, que aconte
ça, que o povo todo faça realmente ver o que está
acontecendo, porque o Congresso Nacional, se hoje
tem credibilidade, Presidente Michel Temer, é porque
V. Ex!! tem honrado a palavra empenhada em praça
pública e neste plenário. Por isso, V. Exª, Deputado
Saulo Pedrosa, tem os meus cumprimentos, porque
está atacando quem diz que tem uma transparência
total e estamos vendo que. é mentira, porque a im
prensa todos os dias estampa nos jornais. Parabéns,
Deputado.

O Sr. Heráclito Fortes - V. Exª me permite um
aparte, nobre Deputado Saulo Pedrosa?

O SR. SAULO PEDROSA - Agradeço a V. ExA•

Em função do tempo, eu não tenho condições,
mas gostaria de dizer...

OSr. Heráclito Fortes - Nobre Deputado Saulo
Pedrosa, tenho certeza de que o Presidente será tole
rante. ,

O SR. SAULO PEDROSA - Mas gostaria de di
zer que as questões da Bahia se fazem através de um
silêncio sepulcral. E nós achamos que quem tem cre
dibilidade, quem tem honorabilidade, deve começar
por sanear sua casa, tem que começar a ver os pro
blemas, a romper o tumor na Bahia. Por isso que digo
que a postura do Sr. Antonio Carlos Magalhães é a
síndrome do morcego, que suga o Governo, e sopra
para que ele não sinta dor.

O Sr. José Carlos Aleluia - Permita-me um
aparte, .Deputado?
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o SR. SAULO PEDROSA - Portanto, Sr. Presi
dente, em função de ter terminado meu tempo, gosta
ria de encerrar, agradecendo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. José Carlos Aleluia - V. Ex!! não está

dando aparte, com medo, Deputado? V. Ex!! não en
tendeu o que é ser Deputado Federal e não vai enten
der nunca, porque suas limitações intelectuais são
muito grandes.

Durante o discurso do Sr. Saulo Pe
drosa, assumem sucessivamente a presi
dência os Srs. Enio Bacci, § 212 do alt. 18 do
Regimento Interno; e, Michel Temer, Presi·
dente.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide
rança.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira para
uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, lamento profundamente que
se use a tribuna desta Casa para trazer assuntos do
Estado. Estes deveriam ser discutidos no Estado.
Além do mais, trata-se de querer jogar uma Casa con
tra a outra, quando somos membros de um mesmo
Poder.

Antonio Carlos Magalhães, hoje, é sinônimo de
seriedade, de respeito à coisa pública e, sobretudo,
de homem que tem pautado sua vida em defesa do
seu Estado e das instituições democráticas do nosso
País.

O nobre Deputado Saulo Pedrosa não tem con
dições de falar em Antonio Carlos Magalhães, porque
o árbitro dos homens públicos é o povo. Homem públi
co tem como árbitro de suas decisões o povo, e nin
guém tem mais apoio popular na Bahia do que o Se
nador Antonio Carlos Magalhães.

Sr. Presidente, trazer a este Plenário uma que
rela pessoal C'",, o Deputado Paulo Magalhães,
quando ele e! :usente, é sinônimo de fraqueza,
que não engranaece esta Casa nem o Estado que ele
representa. A Bahia não merece representação des
sa natureza; a Bahia não merece que alguém traga as
coisas da Bahia totalmente deturpadas a este plená
rio.

Além disso, Antonio Carlos Magalhães tem hoje
quase a unanimidade do povo baiano, pelo seu traba-

lho, pela seriedade, pela maneira como se conduz na
vida pública em defesa do seu Estado.

Quanto ao Deputado Paulo Magalhães, S. EX
há pouco tempo chegou a esta Casa, mas já merece
o respeito ea consideração de seus pares, pela lisura
dos seus atos, pelo seu trabalho neste plenário e nas
Comissões Técnicas, pela sua presença constante
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
onde tem-se imposto como Parlamentar sério e corre·
to em defesa desta Casa, da democracia e, sobretu
do, do seu Estado. Por isso, Sr. Presidente, não vejo
nenhuma autoridade no Deputado Saulo Pedrosa
para tentar enxovalhar a vida de um homem que tem
pautado toda ela em defesa da Bahia, que hoje tudo
deve ao Senador Antonio Carlos Magalhães, quer
como Prefeito, quer como Governador por três vezes,
quer como Presidente da Eletrobrás, quer como Mi
nistro de Estado das Comunicações. Em todos os car
gos que exerceu, S. Ex· sempre pautou seu trabalho
pela lisura e, sobretudo, pelo profícuo trabalho em de
fesa do Brasil e das instituições democráticas.

Sr. Presidente, volto a repetir: quem deve julgar
os homens públicos é o povo. E o povo da Bahia sabe
julgar muito bem. O povo da Bahia é consciente e, por
isso, tem no Senador Antonio Carlos Magalhães o
seu grande ídolo, o seu grande líder, que em todos os
momentos não se furta em defender os mais sagra
dos direitos e interesses da Bahia, que se confundem
com os mais altos interesses de nosso País.

Sr. Presidente, lamento mais uma vez que se
traga aqui um assunto dessa natureza. Trata-se da
comprovação de existência de um processo, ainda
não transitado em julgado, que qualquer um pode mo
ver contra qualquer outro Parlamentar. Se o Deputado
Paulo Magalhães previamente disse que iria viajar,
esse discurso não poderia ter sido feito na sua ausên
cia, Deputado Saulo Pedrosa. V. Exlil tinha de esperar
a oportunidade de ele estar presente, para, então, fa
zer esse discurso. Mas não, na sua ausência, foi pro
ferido um discurso que fere os mais sagrados direitos
de respeito que devemos manter nesta Casa.

Sr. Presidente, como Líder do Partido da Frente
Liberal, que tem no Senador Antonio Carlos Maga
lhães uma das mais...

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, eu quero
que V. Ex· interrompa a sessão...

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - ... uma das
mais sagradas figuras.

OSR. CAIO RIELA - Eu não admito, Sr. Presi
dente, ser insultado pelo Sr. Aleluia, que chamou de
vagabundo...
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um mo
mento, Sr. Deputado.

O SR. CAIO RIELA - Eu não sou vagabundo,
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Va
mo-nos comportar no plenário. Um momento. Esta
mos ouvindo o Líder Inocêncio Oliveira.

O SR. t;AIO RIELA - Eu acho que V. Ex!! tem de
exigir uma postura aqui.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço si
lêncio.

O SR. CAIO RIELA - Isto aqui não é guerra
campal.

O SR. ~RESIDENTE (Michel Temer) - Continua
com a palavra o Líder Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
eu queria dizer que, nesse contexto...

(Tumulto em plenário.)
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - O Deputado

Caio Riela está muito exaltado. Não tem o direito de
se meter numa briga que diz respeito apenas a pes
soas da Bahia.

Mas continuo, Sr. Presidente, dizendo que nós,
do PFL- e creio que todo o Brasil-, temos pelo Sena
dor Antonio Carlos Magalhães o respeito e também a
consideração que lhe são devidos, sobretudo pelo
muito que ele tem feito pelo fortalecimento do Poder
Legislativo e do verdadeiro Estado de Direito que de
vemos construir.

Sr. Presidente, quem julga o Senador Antonio
Carlos Magalhães é o povo baiano. Não se trata de
uma questão de opinião que respeito aqui ou acolá,
mas, sim, de agressões, sem nenhuma prova, sem
nenhuma testemunha, pelo simples prazer de trazer à
tribuna assunto que não condiz com o respeito que
esta Casa deve ter aos seus mais importantes líde
res, entre os quais se inclui neste momento, sem
sombra de dúvida, o Senador Antonio Carlos Maga
lhães, pela sua luta em defesa do Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza, de um salário mínimo justo
e digno para os trabalhadores deste País e, juntamen
te com V. Exª, Sr. Presidente, de um Poder Legislativo
forte e atuante. Tudo isso para que possamos ter eqüi
potência de Poderes; para que tenhamos, ao lado de
um Executivo forte e atuante, um Legislativo estrutu
rado e um Judiciário devidamente modernizado; para
que possamos construir, por meio dos Poderes da
República, 'de serviços como o do Ministério Público e
da imprensa livre e democrática, um verdadeiro Esta-

do de Direito e assim usufruir dos benefícios enseja
dos pela democracia.

Por isso, Sr. Presidente, em nome do PFL, quero
trazer a mais irrestrita, total e absoluta solidariedade
ao Senador Antonio Carlos Magalhães. E gostaria de
dizer a S. Exª embora não saiba se me está ouvindo,
que pode ficar tranqüilo, porque agressões dessa na
tureza não atingem sua honra. A honra de um homem
público como Antonio Carlos Magalhães não é atingi
da por simples palavras.

Com esse sentimento, Sr. Presidente, venho di
zer que, como homem público, orgulho-me muito de
pertencer ao ,Partido da Frente Liberal, que tem no
Senador Antonio Carlos Magalhães uma das suas
mais exprElssivas figuras. Aliás, tenho S. Ex!! como
exemplo e modelo a seguir na vida de homem público.

Assim, dou por encerradas as minhas palavras.
(Palmas.)

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
Jutahy Junior, se for sobre o mesmo assunto, vou ne
gar-lhe a palavra. O Deputado Saulo Pedrosa mani
festou-se e o Líder do PFL também. Se conceder a
palavra a V. Exª, outros tantos irão pedi-Ia. Não creio
que o assunto deva ir adiante.

Portanto, se for sobre o mesmo assunto, peço a
V. Exª a gentileza de permitir-me que lhe negue a pa
lavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
agradeço ti V. Exll a ponderação, mas apenas quero
registrar que o Deputado Saulo Pedrosa é um dos ho
mens públicos mais dignos do meu estado e que me
sinto imensamente honrado de fazer parte do partido
de S. EXª, por sua dignidade, sua competência e pelo
respeito que tem em sua região, que o fez Prefeito de
Barreiras, Deputado Estadual e Deputado Federal.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
prometo a V. Ex!! que não vou fazer com que o debate
nesta Casa fique menor, principalmente sob sua Pre
sidência.

O que me entristece, Sr. Presidente, é ver que
um deputado da minha terra, o qual esperava estar
tratando das questões nacionais, das questões que
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interessam a minha terra, está aqui simplesmente
tentando tornar-se adversário do Senador Antonio
Carlos MagalhãE~s. S. Exª não vai conseguir, porque
não tem dimens1io para isso.

Espero que o Deputado tente exercer o seu
mandato, para que o povo da Bahia possa reconhecer
seu eventual trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Aloizio Mercadante para
uma Comunicaç;~o de Liderança, pelo PT.

O SR. AL.OIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, recebi um convite do Ministro
Alcides Tápias para comparecer amanhã à posse do
Sr. Francisco Gros na Presidência do BNDES. Tenho
um imenso respeito pelo Ministro Alcides Tápias.
acho que vem fazendo um trabalho sério à frente do
Ministério, não confundo as divergências políticas
que temos com a estatura dos homens públicos dian
te das suas funções, mas não estarei na posse de
Francisco Gros. Mais do que isso, Sr. Presidente, digo
que essa posse não pode ocorrer.

Gostaria dI:! chamar a atenção dos Srs. Depu
tados que aqui estão para esta matéria da Folha de
S.Paulo de hoje, de página inteira, mostrando que o
Sr. Francisco Gros foi Presidente do BFC Banco S.A.
desde 1989 até 5 de dezembro de 1995. O Sr. Fran
cisco Gros é proprietário de 33,3% das ações do BFC
Banco S.A., que foi liquidado em 5 de dezembro de
1995. Esse banco deve ao BNDES 32 milhões de rea
is. Mais do que iEiso, esse banco deve ao mercado 66
milhões e 600 mil reais.

Pergunto, Sr. Presidente: como o Governo Fer
nando Henrique Cardoso pode nomear para a Presi
dência do BNDES um homem que tem um passivo de
32 milhões de reais com esse banco? Como é aceitá
vel a nomeação para a Presidência do BNDES de um
indivíduo que tem um rombo no mercado de 66 mi
lhões e 600 mil reais?

O problema não é que esta denúncia deva ser
tratada apenas sob o ponto de vista político. No Go
verno do Estado de São Paulo já houve tentativa se
melhante. O Sr. Carlos Memberg foi nomeado Diretor
do Banespa, e, por uma representação junto ao Ban
co Central do emão representante dos trabalhadores
na Direção do Banespa, o Sr. Oliver Simeoni, em 21
de novembro de 1994, argüindo a Lei nº 4.595 e a Re
solução nº 1.763, de 31 de outubro de 1990, esse di
retor não tomou posse no Banespa, porque tanto a
Lei nº 4.595 quanto a Resolução do Banco Central nº
1.763 exigem reputação ilibada para qualquer diretor

de instituição financeira, coisa que o Sr. Francisco
Gros não possui.

Portanto, Sr. Presidente, já há jurisprudência,
uma legislação específica, uma lei geral e uma reso
lução do Banco Central estabelecendo claramente o
impedimento, para dirigir uma instituição financeira,
sobretudo quando se trata de uma instituição finance
ira de natureza pública como é o BNDES, de um
indivíduo que deve ao mercado 66 milhões e 600 mil
reais por meio do banco de que ele era acionista com
um terço das ações, de que era presidente durante
todo esse período de existência do BFC Banco S.A. E
mais do que isso, ele só saiu da presidência do banco
para ser Presidente do Banco Central. Enquanto foi
Presidente do Banco Central, durante um ano e meio,
seu banco ia bem. Ele voltou para o banco, e este foi
liquidado no mercado, deixando um rombo de 32 mi
lhões de reais.

Pergunto, Sr. Presidente, se esta Casa aceitará
uma indicação dessa natureza. Pergunto porque te
nho certeza de que a Justiça não poderá tolerar essa
indicação. O Sr. Francisco Gros não tem a reputação
ilibada, as condições políticas, a competência técni
ca, nem uma carreira profissional que seja compatível
com a Presidência do BNDES.

Por tudo isso, tomaremos todas as iniciativas
políticas e legais disponíveis para impedir que o Sr.
Francisco Gros possa estar à frente do BNDES.

Sr. Presidente, considero este um fato extrema
mente grave para a República e para as instituições
de financiamento.

A revista Veja traz denúncias de operações de
financiamento que diria que não são propriamente
adequadas ao perfil e à natureza dessa grande insti
tuição que é o BNDES, principal fonte de financia
mento público do País.

Agora, muito mais grave do que as denúncias
que pairam sobre a gestão de Andrea Calabi é acei
tarmos a indicação para a Presidência do BNDE8 de
um indivíduo que não tem reputação ilibada e, portan
to, não tem a competência técnica e profissional para
estar à frente dessa instituição de financiamento.

Por tudo isso, Sr. Presidente, e pelo amparo da
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, pela con
sistência da Resolução nº 1.763, de 31 de outubro de
1990, que exige reputação ilibada para o exercício de
cargo em instituições financeiras, a bancada do Parti
do dos Trabalhadores tomará todas as iniciativas jurí
dicas cabíveis e disponíveis para impedir que o Sr.
Francisco Gros fique à frente do BNDES. É incompatí
vel com a ética na vida pública, é incompatível com o
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perfil profissional que a sociedade exige. Trata-se de
uma transgressão à legislação vigente, nada justifica
essa indicação.

Não é possível que não haja um profissional
com vida pública e boa reputação para estar à frente
do BNDES. Não é possível, sobretudo no caso desse
tipo de profissional, que sal do mercado e vem para a
vida pública, da vida pública vai para o mercado nes
se trânsito, nunca sabemos onde termina o privado e
começa o público, que se insista nesse caminho des
cabido para a administração do BNDES. Ainda mais:
esse indivíduo faz parte de uma sociedade que é uma
massa falida em liqüidação e que tem com esse ban
co uma dívida específica _de 32 milhões de reais.
Como será negociada essa dívida?

Vi hoje, Sr. Presidente, no jornal Folha de
S,Paulo, a seguinte declaração do Sr. Presidente in
dicado do BNDES:

Eu investi no BFC pouco mais de U$
400 mil, °que !la época para mim era nlUito
dinheiro. Depois que saí do BFC consegui
ganhar dinheiro, construir um patrimônio ra
zoável, o que me permite aceitar esse desa
fio de comandar o BNDES. Eu diria que o
prejuízo financeiro representou a perda das
minhas economias na época, mas hoje não
é uma quantia tão importante eu estou ten
tando dizer de uma maneira elegante, mas
sincera.

Ou seja, para o Sr. Francisco Gros, que estava
quebrado em 1995, a dívida de 66 milhões de reais
não é hoje uma quantia importante. Em menos de
quatro anos, °Sr. Francisco Gros conseguiu amea
lhar recursos que superam essa quantia em 20, 30,
40, 50 milhões de reais, dizendo que tinha perdido to
das as suas economias em dezembro de 1995.

Como é possível em quatro anos, Sr. Presiden
te, alguém acumular uma fortuna de milhões de reais
e, além disso, dizer que a dívida com o BNDES não é
significativa em vista da riqueza que ele tem hoje?
Entretanto, até hoje não pagou a dívida de 32 milhões
de reais, não ressarciu aqueles que foram prejudica
dos no mercado em 66,7 milhões de reais.

Sr. Presidente, não se trata de uma denúncia
qualquer. Quero lembrar que já há jurisprudência para
esse caso. Temos fundamentação legal e jurídica que
demonstra ser absolutamente incompatível o perfil do
Sr. Francisco Gros com as exigências da transparên
cia, da impessoalidade e da moralidade que exigem a
coisa pública, e é esse o perfil que queremos.

Não estamos discutindo divergências políticas.
Jamais subimos à tribuna para impugnar qualquer in
dicação por divergência de natureza política. Esta
mos apenas reivindicando o respeito à lei, o respeito
à moralidade pública, o respeito à transparência na
vida pública. E é absolutamente incompatível a ética
na administração pública com a indicação de banque
iro que quebrou um banco, deixando um passivo de
32 milhões de reais, e agora assume o banco para
quem ele deve, administrando 18 bilhões de r62.is da
República.

Sr. Presidente, por tudo isso, não comparecere
mos à posse do Sr. Francisco Gros. Ademais, nossa
bancada usará todos os instrumentos legais disponí
veis para impedir que esse fato ocorra e que esse se
nhor fique à frente do BNDES, instrumento tão funda
mentai para a República e, diria, tão rebaixado com
essa indicação.

, Para concluir, repito a fala que o Senador Pedro
Simon dirigiu a Luiz Carlos Mendonça de Barros, por
ocasião de sua argüição no Senado Federal, quando
ele lembrou Rubens Ricupero que hoje tem escrito
belíssimos artigos na Folha de S.Paulo , que, diante
do episódio das parabólicas, teve a grandeza de re
nunciar ao Ministério da Fazenda.

Aqui não se trata de uma declaração política in
feliz, de uma declaração de manipulação da opinião
pública numa campanha eleitoral. É muito mais grave,
Sr. Presidente. Trata-se de um homem que tem uma
dívida de 32 milhões de reais com o banco público
que agora vai presidir. Isso é insustentável juridica
mente, é contra as resoluções do Banco Central! Não
há nada que sustente e fundamente essa indicação!
Tecnicamente, como colocar um banqueiro que que
brou o seu banco para presidir o mais importante ban
co público da República?

Por tudo isso, Sr. Presidente, reivindico aqui,
sem o talento da oratória, sem a eloqüência dos ges
tos, sem a força da personalidade, mas com os mes
mos argumentos e o mesmo espírito público, as pala
vras do Senador Pedro Simon: Sr. Francisco Gros, mi
re-se no exemplo de Rubens Ricupero e, antes das
onze horas da manhã, pegue o seu boné e volte para
a iniciativa, privada, porque com esse currículo, com
esse passivo; com essa ação cível e criminal no Mi
nistério Público Federal, o senhor não tem a menor
condição, não tem a reputação ilibada que a lei exige
para presidir uma instituição financeira de qualquer
natureza. O Banco Central proíbe isso, sobretudo no
caso de uma instituição financeira de naturez$. públi-
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ca, que exige a impessoalidade, a moralidade e a
transparência na sua gestão.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Deputados que venham ao plenário. É preciso
completar o quorum constitucional para podermos
votar. TemoE' duas votações nominais.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PPB faz um apelo à sua bancada para que acorra
ao plenário, a fim de que possamos registrar presen
ça e votar os dc)is destaques da reforma do Judiciário.

Apela também a V. Ex!!, Sr. Presidente, para que
acione as campainhas e determine o encerramento
dos trabalhos em comissões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - As cam
painhas serão acionadas. Ficam encerrados os traba
lhos das Comissões. A Secretaria-Geral se comuni
cará com os Srs. Presidentes de Comissões para en
cerrar os trabalhos.

Os Srs. Deputados devem saber que, se eu en
cerrar a sessão antes de completado o quorum de
308, teremos dificuldade para depois computar a pre
sença daqueles que não a marcaram no painel. Ve
nham ao plenário.

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

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

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, estamos, indiscutivelmente, experimentando
momento particularmente difícil para a maioria dos
trabalhadores brasileiros. Já em 1999, relatório do
Banco Mundial apontava que um dos problemas mais
cruciais vividos por este País está justamente no fos
so cada vez maior entre os poucos que têm muito e a
maioria que não tem nada.

Uma das marcas que se evidenciam como pro
duto do plano econômico que foi implantado neste
País é, indiscutivelmente, ao longo dos últimos anos,
o aprofundamento da concentração de renda a níveis
jamais vistos na realidade brasileira. Deacordo com o
IBGE, os 10% mais pobres regrediram na sua partici
pação, se comparados os índices de 1995 com os de

1996, e os 10% mais ricos tiveram elevada a sua par
ticipação.

Temos um estudo do Ipea que diz que toda vez
que se eleva em 10% o salário mínimo se diminui em
5%, numa proporção direta, o índice da pobreza e da
miserabilidade de nosso povo.

Se há alguma coisa que nos agride, a face laten
te dessa situação de desemprego, é a violência, que
cada vez mais se aproxima mesmo daqueles que não
querem vê-Ia. Outro dia, no estacionamento da Câ
mara dos Deputados, uma assessora parlamentar
teve seu carro roubado; um Senador da República, Sr.
Eduardo Suplicy, teve o seu gabinete roubado. Ou
seja, a violência já é uma realidade dentro do Parla
mento.

Como causa indiscutível do aprofundamento da
violência está uma sociedade que não cria perspecti
vas para a sua juventude, que não cria perspectivas
para que aqueles que recebem o menor salário pos
sam sustentar dignamente a sua família.

Essa questão se aprofunda. A poucos passos
deste Poder podemos evidenciar, quando as sessões
se prolongam, famílias inteiras catando lixo nos Minis
térios para fazer disso sua sobrevivência. Ainda na
Praça dos Três Poderes, pontos de ônibus começam
a se constituir em residência daqueles que não têm
mais para onde ir nem esperança.

Esta Casa tem a oportunidade de sinalizar que o
País ainda pensa na sua grande maioria, dando um
salário mínimo digno a cada um dos brasileiros. Todos
os anos os burocratas de Brasília tentam enganar a
opinião pública com os mesmos argumentos falsos.
Não se pode dizer que o salário mínimo é apenas
para alguns, mas para 14,6 milhões de brasileiros,
mais de 20% da população economicamente ativa,
para mais de 12 milhões de aposentados, para 54,2%
dos trabalhadores do Nordeste, para 24,7% dos tra
balhadores da região Sudeste. Por tudo isso, o au
mento do salário mínimo representa um enorme ins
trumento de distribuição de renda e elevação do nível
de vida da população mais pobre e carente.

Sr. Presidente, entendo que este Parlamento,
que há cinco anos não vota o salário mínimo, tem a
oportunidade de sinalizar para a maioria dos traba
lhadores brasileiros que chegou o momento de nos
preocuparmos com essa parcela enorme da popula
ção brasileira.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.
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o SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consideran
do que o quorum não foi alcançado ainda, quero fa
zer uma comunicação brevíssima e extremamente
triste para nós, sergipanos.

Registrarmos, na Câmara dos Deputados, o
passamento de uma das mais brilhantes inteligências
do mundo jurídico do meu estado. Trata-se do Dr. Gil
berto Vila Nõva de Carvalho, que faleceu no último
domingo. Advogado nas áreas criminais e cíveis, foi
objeto do respeito e admiração de gerações de advo
gados que viam na sua figura 'Jm exemplo de compe
tência, de conhecimento técnico, de relacionamento
cordial. O Dr. Gilberto era um verdadeiro gentleman,
um homem de trato extremamente cordial, que, ao
longo de sua existência, colaborou na formação do
pensamento jurídico de Sergipe. Foi ainda Promotor
de Justiça, era Procurador de Justiça e assumiu, no
Ministério Público de Sergipe, os honrosos cargos de
Corregedor-Geral, Coordenador-Geral do Ministério
Público e Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoa
mento Funcional daquela instituição. Além disso, o fa
lecido Procurador teve uma brilhante carreira no ma
gistério jurídico, lecionando na Universidade de Tira
dentes e também no Centro de Estudos Jurídicos.

Ao tempo que faço essa comunicação, pedindo
que se registre a comoção que tomou conta do Esta
do de Sergipe, apresento o meu pesar a todos os fa
miliares do Dr. Gilberto e requeiro a V. Ex!!, Sr. Presi
dente, que determine a transcrição nos Anais da
Casa dos editoriais publicados pelos jornais Gazeta
de Sergipe e Jornal da Cidade, fazendo o necrológio
e prestando as últimas homenagens à inesquecível fi
gura do DI'. Gilberto Vila Nova de Carvalho.

Muito obrigado.

EDITORIAIS A QUE SE REFERE O ORADOR:

GILBERTO VILANOVA

Lastimavelmente o cidadão não tem sua vida
destacada, naquilo que ela tem de útil, de contribui
ção aos demais cidadãos que formam a sociedade. O
comum tem sido o escárnio, a exposição de fatos de
sairosos, como se houvesse um certo prazer na de
sonra. A morte, com seu silêncio, é que muitas vezes
proclama a justiça, o mérito e o reconhecimento, exal
tando os que ela silencia, com sua foice implacável.
Quando perde alguém é que o corpo social sente a
falta e faz aflorar, num carpido triste, a imagem do
morto, na integralidade de sua ausência. É que a soci
edade sergipana está fazendo, atualmente, quando

evoca a figura e a vida do Dr. Gilberto Vilanova, pran
teando a sua morte, por tantos motivos lamentada.

Gilberto Vilanova era uma pessoa da terra, no
sentido ma~s genuíno, porque nasceu e viveu em Ser
gipe, granj'3ando, de cedo, a admiração à pessoa.
Sua família todos conhecem, seus irmãos seguem
trajetórias igualmente destacadas. Seu preparo, des
de as primeiras letras, e sua formacão também foram
acompanhados, com interessef: ~0elos sergipanos,
até que o brilho do talento, a cor- ,.latência do preparo
e as qualidades do cidadão, rel uidos no cotidiano de
sua participação social, tornaram a sua biografia uma
das mais ilustres, notadamente no campo do direito,
onde atuou com seriedade, ética e responsabilidade,
conciliando a defesa da sociedade com a defesa do
cidadão, sem confundir a esfera de cada um.

No Jlíri, quando atuou, deixou uma marca com
parável àquela dos grandes tribunos, que enriquece
ram, com palavras e orações memorárias, o arquivo
desse momento singular da Justiça. João Marques
Guimarães, que também foi mestre da comunicação,
deixou nas salas dos Júris o fulgor de sua palavra far
ta, harmoniosa, rica. Adroaldo Campos, o Dudu da
Capela, rábula de grande conceito no seu tempo, foi
outro triunfo admirável, nas reuniões dos Tribunais do
Júri. Gilberto Vilanova seguiu a mesma linha, tinha
igual talento e soube usá-lo de modo a deixar seu
nome imortalizado, como grande argumentador, es
clarecendo peça por peça os processos, cumprindo
com um papel essencial no debate do contraditório,
no embate da acusação e da de;;;':;:E1.

Elegante na oratória, prEciso nü 1·;ifi'.:t,:), 3i1berto
Vilanova era, da sua geração, "mn (~'1~P('(H!i\~, tJ:ri1 des
taque, que ultrapassou os limites 11,'3 F'r~~j!~2\ f'Jrense,
para revelar um mestre senshr,~'I, ma,iali:;:,".dCi, que sa
bia levar para os alunos a nor.;~io n1~'1:' (;'1)31$c!ente do
saber jurídico, no contexto de um8 ~l!~kklri que, no
caso do Brasil e mais especiaJffiGme no fJl?80 de Ser
gipe, é uma história de privilégio, ~:;;') DirGj~o, por conta
disso, é uma luta permanente de c:âirmação da cida
dania. Ensinar não é apenas transmitir certos e deter
minados conhecimentos, mas esclarecer, motivar,
propor o debate, refletir, construir, através do próprio
conhecer, o saber que refina o acesso da pessoa ao
Poder da informação. Gilberto Vilanova foi, então, um
professor, no melhor sentido da palavra.

Certamente que o vazio deixado pela morte de
Gilberto Vilanova de Carvalho não tem preenchimen
to fácil, nE3m rápido. Sua família chora, seus an ligos
sentem, no mais íntimo da admiração, a dor da sau
dade, os seus alunos enfrentam uma orfandade inte-
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lectual, e o Ministério Público, como causa que el&
abraçou com todo o vigor que ele sabia ter, sentirá
ainda mais a sua falta, Uma frase comum, banalizada
em muitas ocasiões, é, ainda, a que melhor selVe em
momentos de perdas como este que a sociedade ser
gípana enfrenta: Sergipe fica mais pobre com a morte
de Gilberto Vilanova. De agora por diat, ~, mais que
uma página de louvor e de saudade, a sociedade terá
de seguir com () seu itinerário, identificando aqueles
mais capazes, mais sérios, mais dedicados, para as
causas públicas, como as que o ilustre morto abraçou
em vida.

UMA PERDA IRREPARÁVEL

o MunicípIO de Aracaju está de luto pela lamen
tável perda do procurador de Justiça, Gilberto Vila
Nova de Carvalho, sepultado anteontem num clima
de muita emoção. Familiares, amigos, autoridades e
colegas de trabalho foram dar.o adeus final ao ho
mem que conduziu a sua vida pelo caminho da probi
dade, deixando um legado moral irretocável àqueles
que com ele conviveram, seja no ambiente familiar,
nas relações sociais e profissionais,

Gilberto Vila Nova ingressou no Ministério Públi
co em 1968, aos 27 anos de idade, por meio de con
curso público, assumindo o cargo de promotor na Co
marca de Aquidabã. Sua folha de serviços prestados
ao Estado e particularmente à sociedade sergipana é
valiosa. Atuando com seriedade e competência, o
promotor marcou sua passagem pelas comarcas de
Itabaiana, Frei Paulo, Porto da Folha, e em Varas Cí
veis e Criminais de Aracaju. Ainda no cargo de pro
motor, respondeu pelo 1ºTribunal do Júri e na segun
da estância do Ministério Público, assumiu a Correge
doria-Gerai, a Coordenação-Geral e a direção do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Fundacional.

"Ele foi um marco na Justiça sergipana", afirma
o presidente da Associação dos Magistrados de Ser
gipe, Ricardo Múcio de Abreu Lima, para quem o pas
samento de Gilberto Vila Nova é uma perda significa
tiva para o Ministério Público. Essa é a opinião geral
dos seus companheiros de trabalho, que nutriam por
ele um profundo respeito, exatamente pelo seu bom
caráter e senso de justiça com que conduzia as suas
ações.

Por merecimento, em 1988 foi promovido ao
cargo de Procurador de Justiça, alcançando assim o
objetivo que acalentava ao longo de sua carreira jurí
dica.

Seu dinamismo, somado à vontade de sociali
zar os seus conhecimentos, levou Gilberto Vila Nova

a Ingressar numa outra carreira, a de professor, exer
cendo o novo desafio na Universidade Tiradentes,
onde IllInIstrou a disciplina Processo Civil do curso de
Direito, e ainda no Centro de Estudos Jurídicos. A últi
ma homenagem recebida em vida por Vila Nova foi
prestada pela Unit, no último sábado, quando seu
nome foi emprestado à turma unificada dos forman
dos. Na solenidade de formatura, realizada no Espa
ço Eme's, o reitor Jourbert Uchôa de Mendonça fez
um discurso emocionado, salientando as qualidades
do procurador.

"A homenagem foi mais que justa. Ele era um
homem que dignificava o Ministério Público. Doutor
Gilberto Vila Nova era de uma estirpe moral irrepará
vel. Como professor, tínhamos como um patrimônio
nosso", declarou o Reitor da Universidade de Tira
dentes, lamentando a perda do procurador, que luto
até os seus últimos dias contra o câncer de pulmão
que o consumia há oito meses.

Gilberto Vila Nova deixa uma lição de vida. Nas
cido em dezembro de 1941, no pequeno Município de
Cristinápolis, ainda muito jovem tinha definido para si
mesmo a profissão que transformaria a sua passa
gem por este planeta, numa existência produtiva, a
serviço da justiça. Por toda a sua trajetória vitoriosa,
pelos ensinamentos de vida que repassou, pelo seu
caráter irrepreensível e sua disposição em fazer justi
ça é que a sociedade lamenta a sua morte.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Par
lamentares que ainda não registraram sua presença
no painel, daqui a pouco vou encerrar a sessão. Se eu
o fizer, quem não marcou presença no painel perderá
a quinta-feira. Venham ao plenário para completar
mos o quorum constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Alexandre Cardoso
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ, Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na verdade, vou usar o espaço da Liderança do
Partido Socialista Brasileiro para fazer um apelo à Co
missão Especial do Salário Mínimo. Acho que esta
Casa não pode ser surpreendida novamente com o
salário mínimo sendo fixado por medida provisória.

Por solicitação do Presidente da Casa, no dia 16
os trabalhos da Comissão deverão estar concluídos,
para que possamos, no plenário, como disse o Depu
tado que me antecedeu, definir o valor do salário mí
nimo, o que não é feito nos últimos cinco anos.
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E mais: definindo o valor do salário mínimo, a
Câmara estará dando uma resposta a essa situação
de enorme dificuldade, que é a relação da sociedade
com o PoderJudiciário. Temo - e hoje li alguns artigos
que explicitavam a preocupação com a matéria que a
decisão do eminente Ministro Nelson Jobim torne-se
um fato desastroso para o Poder Judiciário.

Acho fundamental que o Poder Legislativo ocu
pe, neste momento, o espaço de equilíbrio que não
houve na relação de compromisso que deveria ter
com o Poder Judiciário. A decisão preliminar do Minis
tro não é sustentada legalmente e - falo de forma
mais agressiva nem eticamente.

Não há nenhuma relação entre o chamado auxí
lio-moradia do Parlamentar com o que o Poder Judi
ciário sustentou. Não há sustentação ética, política
nem mesmo moral, como, em determinados momen
tos, observamos alguns juízes abordarem na mídia.
Tenho o maior respeito pelos Ministros Nelson Jobim
e Carlos Mário Velloso e absoluta certeza de que
S. Ex!!! não defenderiam a matéria como vi alguns juí
zes fazerem, porque se trata de situações diferentes.
O Deputado tem dupla moradia, o que é fundamental
à sua sobrevivência política e eleitoral. O mesmo não
acontece, evidentemente, com o juiz, que se baseou
nesse fato para dar, talvez, a mais desastrosa decisão
do Judiciário nos últimos tempos.

Sr. Presidente, acho fundamental que a Comis
são Especial da Câmara dos Deputados dê uma res
posta enérgica, competente, ética e moral, para, no
dia 16, terminarmos os trabalhos de votação que defi
nem a matéria referente ao salário mínimo. Penso que
V. Exa. deveria novamente mostrar a importância de
essa Comissão terminar os trabalhos no dia 16, a fim
de que possamos demonstrar a importância que o
Poder Legislativo deu nesse quadro de enorme caos
na relação dos Poderes com a sociedade.

Era o que eu tinha a dizer, em nome da Lideran
ça do Partido Socialista Brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero

somente a afirmação de que a Comissão do Salário
Mínimo terá até o dia 16 para apresentar suas conclu
sões.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!!
e Srs. Deputados, representando a Comissão de Di-

reitos Humanos, designados pelo Deputado Nilmário
Miranda, nosso querido Presidente, participamos
hoje de encontro com os Secretários de Segurança
do Distrito Federal e de Goiás para discutir os graves
problemas do entorno de Brasília e constatamos que
será preciso uma ação de envergadura nacional para
equacionar essas questões.

Fomos informados hoje de que existem 300 mil
lotes legais e 400 mil lotes clandestinos. Consideran
do que a família média brasileira é de cinco pessoas,
nos próximos anos essa região poderá contar com
mais 3 milhêies de pessoas. Sabemos que lá não há
Polícia, esgotq, escola, transporte nem água.

TentarE~mos de alguma forma equacionar esse
problema. Por isso, será necessário, Sr. Presidente,.
no devido momento, um encontro das bancadas de
Goiás e do Distrito Federal e de alguns componentes
da Comissão de Direitos Humanos para estabelecer
mos, no âmbito da Câmara dos Deputados, uma ação
política que respalde a recuperação do entorno de
Brasília.

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

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! a
palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (Bloco/PSDB 
PRo Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero fazer, mais uma vez, um comunicado
que chega de Londrina. Está havendo um processo
de impeachment contra o Prefeito Antônio Belinati, e
o Desembargador do Tribunal de Justiça, Cyro Cre
ma, concedeu liminar ontem interrompendo o proces
so legislativo da Câmara de Londrina, até numa forma
de interferência contra a citada Casa, porque o trâmi
te de processo de cassação, é óbvio, é conhecido no
Brasil inteiro, é o Decreto-Lei nº 201. E S. Ex! suspen
deu o processo.

Coincidentemente, o mesmo Desembargador
Cyro Crema tem mais dois processos de interesse da
Prefeitura de Londrina em suas mãos. Um, há um
ano, que tratava da aplicação do dinheiro da venda da
privatizaçãCl do Sercomtel S.A. Telecomunicações 
204 milhões. Embargou e proibiu a participação de
dois membros da Câmara na fiscalização desse di
nheiro da Prefeitura de Londrina. O dinheiro sumiu.

Está também com um outro processo referente
ao transporte coletivo de Londrina há três anos, que
movimenta 3 milhões de passageiros por mês à tarifa
de um real- são 6 milhões de reais. A concorrência
está vencida há três anos, e não há licitação. Está, co-
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VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSB/PCdoB

ACRE

PFL
PSL
PT
PFL

CEARÁ

PSDB PSOB/PTB
PL PUPSL
PSDB PSOB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN
PSOB PSOB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PT
PSOB PSOB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

PSOB PSO~

PSOB PSOB/PTB
PSOB PSOB/PTB

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides

Raimundo Gomes de Matos
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
João Castelo PSOB
José Antonio PSB
Neiva Moreira POT
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMOB PMOB/PST/PTN
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB
Presentes do Maranhão: 7

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSOB/PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Tocantins: 3

IIdefonço Cordeiro
José Aleksandro
Nilson Mourão
Zila S!3zerra
Presentes do Acre: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

Bloco

PSB/PCdoB

PARÁ

PSDB PSDB/PTB
PPB
PDT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PT
PTB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB

AMAPÁ

PST PMDB/PST/PTN
PPB
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

Anivaldo Vale
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 10

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Luiz Fernando PPB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 3

Partido

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Elton Rohnelt PFL
Presentes de Roraima: 2

Antônio Feijão
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Sérgio BarcelloB
Presentes do Amapá: 5

incidentemente, nas mãos do mesmo Desembarga
dor Cyro Crema.

Faço um apelo a esta Casa, ao País e ao Presi
dente do Tribunal de Justiça do Paraná, o digno e hon
rado Presidente' Sidnei Zappa, para que verifiquem a
liminar concedida ontem e também os processos que
S. Exa. julgou em favor do Prefeito de Londrina. Peço
ainda que verifiquem o processo relativo ao transpor
te coletivo de Londrina, que não tem concorrência há
três anos.

Há muitas coincidências nesse assunto de Lon
drina. A população está curiosa pelo tema.

É o que comunico.
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PUPSL

PSDB/PTB
PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PSDB PSDB/PTB

BAHIA

PUPSL
PTB
PT
PCdoB
PFL
PT
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT

MINAS GERAIS

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB
PL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PFL
PT
PT
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSL
PPB

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio dEl Andrada
Cabo Júlio
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira

Eujácio Simões PL
Félix Mendonça
Geraldo Simões
Haroldo Lirna
Jairo Carneiro
Jaques Wa~lner

João Almeida
Jutahy Junior
Luiz Moreira
Manoel Castro
Paulo Braga
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Presentes da Bahia: 15

Jorge Alberto
Marcelo Décla
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 3

PUPSL

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PARAíBA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
João Caldas PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN
Joaquim Francisco PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 12

Adauto Pereira
Armando Abílio
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Inaldo Leitão
Presentes da Paraíba: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

Presentes do Ceará: 15

PIAuí

PSDB PSDT/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PDMB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT

Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
Themístocles Sampaio
Welligton Dias
Presentes do Piauí: 6
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PSDB/Pl'B
PUPSL

PSOB/PTB
PSOB/Pl'B

PSOB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PUPSL
PSB/PCdoB
PSOB/PTB

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB PSOB/PTB
Alberto Mourão PMOB PMDB/PST/PTN
Aloizio Mercadante PT
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Antonio Kandir PSOB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSOB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
Or. Evilásio PSB
Or. Hélio POT
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge Pl'
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo POl'
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jorge Tadeu Mudalen PMOB PMOB/PST/PTN
José de Abreu PTN PMOB/PST/PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José fndio PMOB PMOB/PST/PTN
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSOB PSOB/PTB
Lamartine Posella PMOB PMOB/PST/PTN
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB
Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB
Marcelo Barbieri PMOB PMDB/PST/PTN
Marcos Cintra PL PUPSL
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN
Milton Monti PMDB PMOB/PST/PTN
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PSl'/PTN

Miro Teixeira POT
Pastor Valdeci PSL
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Simão Sessim PPB
Presentes do Rio de Janeiro: 25

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSOB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB

RIO DE JANEIRO

PSDB
PSB
PFL
PPS
PL
POT
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
POT
POT
PSOB
Pl'
PT
POT

Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Cornélio Ribeiro
Coronel Garcia
Oino Fernandes
Dr. Heleno
Eurico Miranda
Fernando Gonçalves
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
João Sampaio
Luís Eduardo
Luiz Ribeiro
Luiz Sérgio
Milton Temer
Miriam Reid

Maria do Carmo Lara Pl'
Mário de Oliveira PMOB PMOB/PST/PTN
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB
Nilmário Miranda Pl'
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDl'
Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Delgado Pl'
Rafael Guerra PSDB PSDB/Pl'B
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiro2: PSDB PSDB/PTB
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Silas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN
Vittorio Medioli PSOB PSDB/PTB
Presentes de Minas Gerais: 40

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSOB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Presentes do Espírito Santo: 7
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PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PFL
PFL
PSOB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PFL
PSOB
PT
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PPB
PPS
PFL
PFL

PARANÁ

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Rovecla
Alex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu SperêLfico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo FrUi3t
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meul'er
Odílio Balbinotti
Osmar Serraglio
Renato Silva
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer
Presentes dia Paraná: 26

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN
Fernando Coruja PDT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB PMDB/PST/PTN
João Pizzolatti PPB
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN
Serafim Vem:on PDT
Vicente Car0preso PSDB PSDB/PTB
Presentes dle Santa Catarina: 10

PSDB/PTB
PSDB/PT8

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PT8
PSDB/PTB

PSDB/PTB

GOIÁS

PMOB PM08/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSOB PSOB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMOB PMDB/PST/PTN
PT
PPB

Barbosa Neto
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittecourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Presentes de Goiás: 11

Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 55

MATO GROSSO
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Distrito Federal: 5

RIO GRANDE 0-0 SUL

PDT
PDT
PPB
PSDB/PTB
POT

Airton Dipp
Alceu Collar,3s
Augusto Nardes
Caio RielaPTB
Enio Bacçi

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB
Nelson Trad PTS PSDB/PTB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4
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Esther Grossi PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Sul: 22

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 310 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéra que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 96-B, DE 1992
(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Co
missãcl Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição nos 112-A/95, 500-A/97 e
368-A/96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
nos 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de nos 1, 2, 3, 5, 7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
21,24,,26,27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Pro
postas de Emenda à Constituição nºs

127-A/95 e 215-A/95, apensadas, e das
Emendas nºs 3/95 (apresentada na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32,
34, 38 e 41, nos termos do parecer da Rela
tora, que apresentou complementação e re
formulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado Antonio Car
los Biscaia e, em conjunto, os Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegrino, Antonio Carlos Biscaia,
José Pimentel, Paulo Rocha Padre Roque.
Foram aprovados os destaques de nos 247,
72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42, 33, 293,
27,88,238,187,67,32,149, 73 e os desta
ques dos relatórios parciais dos Deputados
Luiz Antonio Fleury e Renato Vianna; rejei
tados os de nos 297, 291, 251, 23, 220, 82,
155,50,292,295,233,256,283,221,177,
184,286,25,216,219, 162,200,218,240,
201, 274, 217, 248, 101 e os destaques dos
relatórios parciais dos Deputados José Roberto
Batochio e Ibrahim Abi-Ackel; e prejudica
dos os de nos 156, 38, 40,241,71,83,37,
86,54,13,134,112,208,24,280,212,213,
211, 113, 210, 34, 78, 111 e 59 (Relatora:
SI"! Zulaiê Cobra).

Tendo apensada as PEC nº 112-A/95,
127-Al95, 215-Al95, 500-Al97, 368-Al96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa o seguinte requerimento:

Requerimento

Sr. Presidente,

Requeiro preferência para votação, na sessão de
hoje, das Emendas Aglutinativas rf!! 17 e 6. - José Antô
nio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSBlPCdoB 
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDBlPSTIPTN - Zulaiê Cobra, PSDB.

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

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI

a palavra.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, estamos
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votando o requerimento da Emenda nº 6 ou o referen
te à Emenda nº 17?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Seis e
dezessete.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Seis e dezessete. E
a seqüência, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex!!!!
querem inverter? Querem votar a Emenda nº 6 prime
iro?

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Emenda

nº 6.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa a seguinte.

EMENDA .d.GLUTINATIVA Nº 6
(Regimento Interno, art. 118, § 3º e art. 122)

Acrescente-se § 52 ao art. 98 proposto para a
Constituição Federal, constante do art. 11 do
Substitutivo da Comissão Especial, com a seguin
te redação:

"Art. 98 ..
§ 5º Lei federal disporá sobre a com

petência do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça, e do Tribunal
Superior do Trabalho, para processar e jul
gar, com eficácia contra todos e efeito vin
culante, incidente de uniformização das de
cisões proferidas pelos juizados especiais."

Decorrente da fusão de dispositivos das se
guintes emendas: Emenda nº 12-CE/99, dos Depu
tados Alberto Mourão e outros, Emenda nº
13-CE/99, dos Deputados Roberto Jefferson e ou
tros, Emenda nº 24-CE/99, do Deputado Max Ro
senmann e a Emenda nº 44-CE/99, dos Deputados
Marcelo Déda e outros.

Justificação

Verifica-se que o substitutivo Adotado pela Co
missão Especial não estabeleceu mecanismo de uni
formização das decisões proferidas pelos juizados
especiais. Propõe-se a inclusão de preceito prevendo
tal possibilidade.

A uniformização da jurisprudência firmada pela
primeira instância do Poder Judiciário constitui impe
rativo da segurança jurídica. Todavia, afigura-se ne
cessário instituir mecanismo que, a par promover se
gurança jurídica, não imponha prejuízo à celeridade
que caracteriza os processos submetidos aos juiza
dos especiais. Tendo em vista tais aspectos, a presen-

te proposta confere o papel de uniformização exclusiva
mente a Tribunais Superiores, cujas decisões, de validade
nacional, possuirão efeito vinculante e eficácia contra to
dos. Evita-se, assim, que a atividade de uniformização se
converta em fator de acúmulo de processos repetidos e
de conseqüente morosidade no âmbito do Judiciário.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Deputado Jlutahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do PSDB.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Emenda Aglutinati
va nº 6 é dE~ autoria do PSDB e foi assinada por mim.

Diz o § 5º:
Art. 98 .
§ 52 Lei federal disporá sobre a com

petência do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça, e do Tribunal
Superior do Trabalho, para processar e jul
gar, com eficácia contra todos e efeito vin
culante, incidente de uniformização das de
cisões proferidas pelos juizados especiais.

Sr. Presidente, creio que não há cabimento
mantermos esta emenda, porque todos os efeitos
vinculantes foram suprimidos no acordo realizado.
Subsistiram apenas os juizados especiais. Não há
sentido mantermos apenas este texto.

Por essas razões, solicito a retirada da Emenda
Aglutinativa nº 6.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
a Emenda Aglutinativa n26.

O SFt PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa a seguinte:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 17

Dê-se a alínea 1\1- do artigo 105 da Constitui-
ção Federal a seguinte redação:

Art. 105 0 0 .

1- ..
11- ..
111 - Julgar, em recurso especial, as

causas decididas, em única ou última ins
tê.ncia pelos Tribunais Regionais Federais,
quando a decisão recorrida:

a) negar vigência a tratado ou à lei federal;
b) julgar válida lei ou ato de governo

local contestado em face de lei federal;
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c) der a lei federal interpretação diver
gente da que lhe haja atribuído outro tribu
nal;

Justificação

A matéria objeto da presente proposta é de fun
damentai importância para a prestação jurisdicional,
pois diz respeito aos recursos das decisões dos Tribu
nais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Atualmente, numerosos são os recursos especi
ais interpostos para o Superior Tribunal de Justiça, à
amplitude dos permissivos das alíneas a a c, do inci
so 111, do artigo 1OS. Inadmitidos, ensejam igual núme
ros de agravos, tudo a todos sobrecarregando e retar
dando a entrega da prestação jurisdicional.

Guardião do direito federal, aquele Egrégio Tri
bunal deve ser, na matéria, oarbítrio final. Mas, em re
gime que se pretende federativo, os Estados Federa
dos não devem ser tratados, no pertinente, como os
Tribunais Regionais Federais, cuja atividade repousa,
exclusivamente, na aplicação do direito positivo da
União.

Sugere-se, assim, que o recurso especial, inter
ponível de deciséSes de Tribunais Estaduais e do Dis
trito Federal, seja possível apenas quando ocorrer a
hipótese da alínea c, isto é, quando o acórdão recorri
do der à lei federal interpretação divergente da que
lhe haja atribuído outro tribunal.

Acolhida, a sugestão garantirá maior celeridade
no fluxo dos recursos, sem retirar o seu guardião na
tural- o Superior Tribunal de Justiça - o poder-dever
de dar a última palavra sobre a espécie, desde que
presente o dissídio pretoriano.

Na alínea a sugiro redação, que, a meu ver, me
lhor acorde ao espírito do legislador, admitido o recur
so, na hipótese, quando houver negativa da vigência
à lei federal, e não, como hoje, na fluída expressão de
simples contrariedade ao texto reservado à iniciativa
da União.

Sala das Sessões, de de 2000. - Ibrahim
Abi-Ackel, PPB. ,- Walfrido Mares Guia, Bloco Par
lamentar PSDB/PTB.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
queiro a V. Exa. a retirada de pauta da Emenpa Agluti
nativa n!2 17, a fim de que ela seja submetida à Casa
com um quorum que me permita pelo menos susten-

tar a sua viabilidade. Há obrigação de se obter 30a
votos para sua apuração, o que é praticamente im
possível, em face da escassa presença para fins de
alteração constitucional na sessão de hoje.

A fim de permitir o conveniente e adequado de
bate da matéria, peço a V. Exa. que transfira para ses
são mais concorrida a decisão da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
atende ao apelo de V. Exa. e retira de pauta a votação
da presente proposta de emenda aglutinativa ea trará
a plenário oportunamente.

Está retirada essa emenda aglutinativa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Apresentação de proposições
Os Srs. Deputados que tenham proposições a

apresentar queiram fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS

SENHORES:
VALDECI OLIVEIRA - Projeto de lei que dispõe

sobre limitações à propriedade sobre nomes de domí
nio e outros usos de marca no âmbito da Internet.

LÚCIA VÂNIA - Projeto de resolução que dá
nome ao 10ll andar do Prédio do Anexo IV da Câmara
dos Deputados.

DR. BENEDITO DIAS E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que dá nova redação ao §
511 do art. 14 acrescentando-lhe mais o § SlI A.

JOSÉ DIRCEU - Requerimento de informações
ao Sr. Secretário de Comunicação da Presidência da
República sobre verbas de publicidade legal, de pro
moção institucional e mercadológica, incluídos os pa
trocínios, da administração pública federal.

JOVAIR ARANTES - Projeto de lei que autoriza
a venda direta de álcool combustfvel das unidades
produtoras aos postos revendedores de combustíveis
e dá outras providências.

PROFESSOR LUIZINHO E MÁRCIO MATOS 
Projeto de lei que acrescenta dispositivo à Lei nll

6.194, de 1974, estabelecendo forma de pagamento
das indenizações.

NELa RODOLFO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que modifica o art. 71, asse
gurando ao Tribunal de Contas da União o caráter de
instituição permanente, indispensável ao sistema da
separação de poderes, com repercussão nas demais
Cortes de Contas previstas no art. 75.

JOSÉ JANENE - Projeto de lei que dispõe so
bre a aprovação prévia, pelo Congresso Nacional,
das concessões de serviços públicos federais e das
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concessões de que trata o art. 176 da Constituição
Federal.

MILTON TEMER - Projeto de lei que dispõe so
bre a utilização gratuita de transporte coletivo urbano
pelo trabalhador desempregado.

ALEX CANZIANI- Projeto de lei que acrescenta
novos incisos ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 1997, so
bre itens de segurança para veículos de transporte de
passageiros.

Indicação ao Sr. Ministro da Educação de nome
ação do mais votado no processo de escolha para Di
retor-Gerai do Centro Federal de Educação Tecnoló
gica do Paraná CEFET/PR.

RICARDO BERZOINI- Projeto de lei que altera
a legislação tributária federal sobre o Imposto de Ren
da Pessoa Física.

AIRTON CASCAVEL EOUTROS - Projeto de re
solução que institui Comissão Parlamentar de Inquéri
to destinada a investigar as desapropriações para fins
de reforma agrária promovidas pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

PAULO JOSÉ GOUVÊA - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistên
cia Social sobre as receitas da Previdência Social.

WAGNER SALUSTIANO - Projeto de lei que
institui a segunda-feira de carnaval como Dia Nacio
nal de Oração.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão a respeito das
ações do Governo brasileiro relativas ao bug do milê
nio.

WELLlNGTON DIAS - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de retirada de
tramitação do Requerimento de Informações nº
1.754, de 2000.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento Agrário a respeito das providências
tomadas para implantação de assentamento de refor
ma agrária na gleba do projeto de irrigação Tabuleiros
Litorâneos.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Integração Nacional a respeito das providências to
madas para implantação de assentamento de refor
ma agrária na gleba do projeto de irrigação Tabuleiros
Litorâneos.

WELLlNGTON DIAS E RICARDO BERZOINI 
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da Fa
zenda relativas às recentes mudanças nos critérios
de rescisão de contrato de trabalho de funcionários
da Caixa Econômica Federal.

WELL.lNGTON DIAS E OUTROS - Projeto de
lei que altera a Lei nº 9.491, de 1997, e dá outras pro
vidências.

MARCOS AFONSO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Justiça referente a venda
ilegal da reserva Kayapó, em São Félix do Xingu,
Estado do Pará.

DR. EVILÁSIO - Indicação ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social de adoção de medi
das para que os trabalhadores admitidos por empre
sas que vemdem produtos de porta em porta sejam
obrigatoriamente filiados à Previdência Social.

NEUTON LIMA - Indicação ao Sr. Ministro da
Justiça do parcelamento dos débitos contraídos pelos
proprietários de veículos junto aos órgãos e entida
des de trânsito.

BISPO RODRIGUES - Projeto de lei comple
mentar que dispõe sobre a tributação relativa ao ato
cooperativo.

Projeto de lei que regulamenta Q§ 5º do art. 150
da Constituição Federal, para esclarecer os consumi
dores sobre os impostos que incidem sobre merca
dorias.

Requerimento de informações ao Sr. Minis
tro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
referentes às viagens aéreas de funcionários públicos
e ocupantes de cargos no Poder Executivo.

MIRO TEIXEIRA E GERSON PERES - Reque
rimento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
de realização de sessão solene, no mês de abril, em
homenagem aos índios do Brasil, em especial o
ex-Deputado Mário Juruna.

FERNANDO CORUJA -Indicação ao Sr. Secre
tário Nacional de Defesa Civil de ajuda financeira
para os dezenove municípios atingidos pelas enchen
tes recentemente no sul do Estado de Santa Catarina
para minimizar os prejuízos sofridos pela população
dessas cidades.

Indicação ao Sr. Presidente da República de
ajuda financeira para os dezenove municípios atingi
dos pelas enchentes recentemente no sul do Estado
de Santa Catarina para minimizar os prejuízos sofri
dos pela população dessas cidades.

Indicação ao Sr. Ministro do Planejamento, Orça
mento e Gestão de ajuda financeira para os dezenove
Municípios atingidos pelas enchentes recentemente no
sul do Esta.do de Santa Catarina para minimizar os pre
juízos sofridos pela população dessas cidades.
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Indicação ao Sr. Ministro da Integração Nacional
de ajuda financeira para os dezenove municípios atin
gidos pelas enchentes recentemente no sul do Esta
do de Santa Catarina para minimizar os prejuízos so
fridos pela população dessas cidades.

Requerimemto de informações ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento Agrário sobre os financiamen
tos concedidos pelo Banco da Terra, em Santa Cata
rina, em decorrÊ!ncia de denúncias de privilegiamen
to de pessoas li!Jadas ao Partido Progressista Brasi
leiro.

RequerimE!nto de informações ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre os maiores
e menores salários pagos pela União.

Projeto de lei que altera dispositivos do Decre
to-Lei n9 467, dI:! 1969, dispõe sobre a utilização de
nomes genéricos em medicamentos de uso veteriná
rio, e dá outras providências.

EDINHO ARAÚJO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Fazenda, no âmbito do Banco
Central, sobre a variação no preço das tarifas cobra
das pelas instituições bancárias, bem como a atua
ção do Banco Contrai na fiscalização dos bancos e na
defesa dos interesses da população.

Projeto de lei que institui a conta-salário.

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Projeto de lei
que denomina Aeroporto Internacional de Guarulhos
João Ribeiro de Barros o aeroporto internacional da
cidade de Guarulhos, em São Paulo.

HENRIQUE: FONTANA -Indicação ao Sr. Minis
tro da Saúde da nomeação de Comissão de Notáveis
para providenciêlr o recadastramento de medicamen
tos em todo o Brasil.

RAFAEL GUERRA - Indicação ao Sr. Ministro
da Fazenda de alteração de alíquotas da Tarifa Exter
na Comum para reduzir a zero as alíquotas incidentes
sobre medicamemtos de uso humano.

VANESSA GRAZZIOTIN - Projeto de lei que
dispõe sobre a divulgação, nos estabelecimentos que
dispensem medicamentos, da relação dos medica
mentos de que trata o § 19 do art. 39 da Lei nº 9.787,
de 1999, e dá outras providências.

WILSON SANTOS E OUTROS - Requerimento
ao Sr. Presidentt:! da Câmara dos Deputados de reali
zação de sessão solene em homenagem ao progra
ma A Voz do Brasil.

O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

o SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mani
festo nossa grande preocupação e nosso pesar pelo
momento difícil que atravessa Moçambique, com en
chentes que estão devastando o sul e o norte daquele
País.

Estranho o silêncio do Governo brasileiro, que
tem laços históricos com Moçambique. Seria natural
que se preocupasse com aquele País. Devemos estar
na vanguarda dos países que prestam seu apoio e
sua solidariedade ao País irmão.

Faço um apelo ao Governo da Federal, ao Mi
nistério das Relações Exteriores, para que dê priori
dade à cooperação e à ajuda ao povo de Moçambi
que.

o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jaques Wagner, Sº Secretário.

O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. NEUTON LIMA (PFL. - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho
requerimento de indicação ao Poder Executivo relati
vo ao parcelamento dos débitos contraídos pelos pro
prietários de veículos junto aos órgãos e entidades de
trânsito em nosso País.

Presidente, SI"'!! e Srs. Deputados, apresentei há
pouco para apreciação e votação desta Casa o Proje
to de Lei nº 2.352, de 2000, qu~ dispõe sobre o paga
mento de gratificação a policiais pela apreensão de
armas de fogo.

A idéia da gratificação pode nem mesmo ser
inédita, mas, se antes ficou apenas no plano das su
gestões, talvez seja o momento agora de lhe dar con
seqüência legislativa. Sem falsa modéstia, conside
ro-a, mais do que nunca, de suma importância, sobre
tudo por dois motivos.

Em primeiro lugar, por implicações objetivas: o
que poderá representar, no combate à violência, tema
que tanto tem atormentado o cidadão, nos últimos
tempos; em segundo, pela oportunidade, uma vez
que os debates acerca do assunto vêm ocupando es
paço diário na mídia e, tanto na Câmara quanto no
Senado, continuam ocasionando dissidências, sem
perspectiva de desfecho breve e satisfatório.

É certo, nobres colegas, que a violência tem a
sua gênese nas gravíssimas questões de nosso tem
po, de solução tão lenta quanto difícil. Estas apenam
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os humildes, aviltam os habitantes das periferias, pri
vam as novas gerações de escola, saúde, emprego,
lazer, esporte, enfim, de uma vida digna, longe das
drogas e da influência do crime. Sobretudo os jovens
são lançados, de forma inapelável, ao submundo da
marginalidade, movidos, entre outros fatores, pelo
ódio social.

Mas é certo também, Sr. Presidente, que o pro
blema contém uma vertente de onde deriva um apa
relho policial fraco, contaminado, despreparado e ca
rente de recursos. Dessa lógica evidente é possível ti
rar algumas conclusões. Uma delas, a de que não se
reverterá esse quadro de súbito. Outra é que, diante
disso, estamos obrigados a novas medidas. A que me
ocorreu foi justamente valorizar o bom policial, o poli
ciai honesto e digno, que honra a instituição a que
pertence, que de fato serve, em vez de se servir.

Todos os brasileiros, hoje, conhecem a violên
cia, seja porque já foram seu alvo direto, seja porque,
de longe ou de perto, têm-na presenciado cotidiana
mente. E todos se sentem em perigo. Em meio a essa
endemia, vive-se sob o primado do medo. O Estado,
por seu turno, encontra-se impotente e acuado.

Basta, Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
examinar as estatísticas. Estudo da Universidade Fe
deral Fluminense demonstra que o brasileiro tem
hoje, em função da violência, a expectativa de vida
subtraída em cerca de três anos. No Rio de Janeiro,
homens chegam a perder, na média, quase quatro
anos. Independentemente de sexo, o número de víti
mas entre 15 e 19 anos é cada vez maior.

Na Cidade de são Paulo, a cada hora e meia,
morre uma pessoa assassinada. No ano de 1999, os
homicídios bateram um recorde alarmante. Com
acréscimo de 9%, em relação a 1998, quando tam
bém aumentaram 9%, comparados a 1997, foi a cau
sa de morte que mais cresceu. Superou até o aumen
to populacional do Município. Representa a terceira
causa específica de morte, atrás apenas das doenças
cardiovasculares. Para se ter idéia, nessa classifica
ção, a AIDS está em oitavo lugar.

A violência chegou até aos estabelecimentos de
ensino. Segundo a Secretaria de Segurança Pública
de São Paulo, só na Capital houve pelo menos 24 ca
sos de morte. Além dessas, Sr. Presidente, registra
ram-se diversas ocorrências de disparo com arma de
fogo e porte ilegal de arma, nas escolas estaduais.
Também os professores acabam alvo da marginalida
de. Em setembro passado, a Profª Vasiliki Tritsis Ca
damuro foi morta com quatro tiros no estacionamento
de uma escola, na zona leste.

Segundo dados da ONU, o Brasil é campeão
mundial em homicídios por arma de fogo. Enquanto
no Japão, por exemplo, apenas 4,5% dos crimes são
praticados dessa forma, aqui as estatísticas chegam
a impressionantes 88,3%. Nos Estados Unidos, onde
ultimamente tem havido casos de extrema repercus
são na mídia, a percentagem é de 69,7%. O Brasil
tem 2,8% da população mundial, mas exibe taxa de
10% entre todos os homicídios cometidos com arma
de fogo, no mundo.

Em maior ou menor grau, cada grupo está ex
posto ao tipo de violência mais típico do respectivo
meio: gangues, grupos de extermínio, assaltantes,
seqüestradores, traficantes a disputarem pontos de
venda, além, não raro, da própria polícia. É claro que
esta precisa agir, mas ao fazê-lo deve usar de mais
tecnologia e meios de investigação do que de brutali
dade.

Por seu turno, a polícia, sozinha, não resolve o
problema. Enquanto houver impunidade, haverá ban
didos e crimes. As medidas recém-anunciadas pelo
Governo tampouco terão o efeito pretendido, porque,
ao ponto em que se chegou, será sempre preciso
mais. E tudo o que se puder fazer, no sentido de
acrescentar às alternativas que se colocam, deve ser
examinado, experimentado, viabilizado, apoiado. De
alguma forma, a sociedade precisa recuperar a confi
ança no Estado.

Por únimo, Sr. Presidente, o argumento de que o
porte da arma de fogo ajuda a vítima não encontra confir
mação, na prática. Ao contrário, quando presente em uma
agressão, às vezes por motivos banais, as chances de
desfecho trálJico crescem dramaticamente. Assim, estou
convencido de que, para o cidadão, andar armado acaba
sendo muito menos seguro do que andar desarmado.

A idéia do desarmamento da população ainda vai
gerar polêmica. Aprovado na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, o substitutivo do nobre De
putado Alberto Fraga constitui, sem dúvida, um avanço,
não obstante as poucas restrições que impôs no que tan
ge ao registro e às penalidades pelo porte ilegal. No Se
nado não se chega a consenso, sobr~tudo no que tange
à proibição radical da comercialização de armas de fogo.
Corre-se o risco de engavetamento da matéria.

Considero, portanto, bem-vindas as alternativas
ora possíveis. Uma delas está retratada no projeto de
lei de minha autoria, incentivando a ação policial,
exercida com imensas dificuldades, à custa de riscos
pessoais, toda vez que dela resultar a apreensão de
armamento utilizado por bandidos para intimidar, ferir
e matar.
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Tenho recebido grande apoio dos eleitores à
proposição. Resta obtê-lo no âmbito desta Casa.
Antes de encerrar, deixo, portanto, Sr. Presidente, um
pedido, um rogo, uma conclamação: que se facilite e
se apresse, nos termos regimentais, a tramitação do
referido projeto de lei, não por outro motivo senão por
que a segurança do cidadão merece, no momento,
trato de calamidade. E tudo o que se possa fazer, o
quanto antes, para revertê-Ia, deve ser feito já.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT '- SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresento alguns requerimentos de informação e in
dicação e um projeto de lei que dispõe sobre a utiliza
ção de nomes genéricos em medicamentos de uso
veterinário.

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDE,NTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apro
veito o momento para comunicar à Casa que apre
sentei projeto de lei com o objetivo de corrigir a tabela
do Imposto de Renda Pessoa Física, que não é corri
gida desde dezembro de 1995.

Segundo o índice Nacional de Preços ao Con
sumidor- INPC, desde a última correção da tabela, a
inflação já acumula cerca de 25%. Considerando que
este ano está projetada uma inflação superior a 5%,
estamos apresentando a proposta de correção da ta
bela em 30%, de modo que os rendimentos acima de
R$1.200,00 sejam tributáveis; até R$2.400,00, na alí
quota de 15%; acima de R$2.400,00 até R$9.600,00,
na alíquota de 27,5%, criando uma terceira faixa, aci
ma de R$9.600,00, com alíquota de 35%. Dessa for
ma, amplia a progressividade da tributação do Impos
to de Renda, preserva a classe média e alivia muito a
tributação do setor da classe média que mais sofre no
País com a tributação do Imposto de Renda da Pes
soa Física.

O projeto espera poder mobilizar especialmente
os trabalhadores da classe média, no mê~ de março,
para que possamos discutir, inclusive, o regime de ur
gência nesta Casa0

o SR. BEN·HUR FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. BEN·HUR FERREIRA (PT - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr"..... e Srs. Deputados, é com grande pesar que
acompanhamos mais uma tragédia que atinge os
nossos irmãos africanos. Conforme notícias veicula
das pela imprensa, as inundações e os efeitos provo
cados pelo ciclone Eline já causaram a morte de 350
pessoas na região sul do continente africano. Em Mo
çambique, país onde a situação é mais grave, já mor
reram 164 pessoas.

Esses são números oficiais. Por outro lado, as
agências de ajuda humanitária divulgaram boletins
informando que o número de vítimas fatais é bem ma
ior, devido à falta de medicamentos, alimentos e rou
pas.

O risco de epidemias também está preocupan
do as autoridades sanitárias. A Cruz Vermelha Inter
nacional está desenvolvendo na região um programa
de ajuda às populações atingidas pelas águas, que
inclui a distribuição de folhetos informativos sobre a
prevenção de doenças como cólera e malária.

Gostaríamos aqui de fazer um veemente apelo
às autoridades brasileiras, em especial ao Governo
Federal, para que se solidarize com os nossos irmãos
africanos enviando-lhes o que mais precisam nesse
momento difícil. Podemos ajudar de diversas formas
como, por exemplo, no contrqle das doenças e epide
mias. Temos condições de destinar vacinas e medica-, , .
mentos para Moçambique, pais onde os fiSCOS na
área sanitária são maiores.

Apelamos também às Fôrças Armadas para que
analisem a possibilidade do 1envio a Moçambique de
oficiais das áreas de engenharia e arquitetura, para
prestar sua valiosa colaboração no trabalho de recu
peração de pontes e estradas.

Por ocasião dos festejos comemorativos dos
500 anos do Brasil, muito se tem ouvido falar do conti
nente africano. Lamentamos que os nossos laços pro
fundos com a África sejam somente lemorados numa
data festiva. Exemplo disso é o artigo publicado no
jornal Folha de S.Paulo dessa semana, pelo Vi
ce-Presidente da República, Marco Maciel, que, ao se

.referir à importância dos 500 anos do Descobrimento,
destacou os nossos vínculos históricos, culturais e
afetivos com o continente, chamando a atenção para
o sofrimento elos. africél_nos, nesse caso, vftim8l_s da
desertifica.çãoo
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Repetimos, entretanto, que a nossa íntima rela
ção com a África deveria sempre ser evocada, pois
faz parte do dia-a-dia dos brasileiros, está presente
no cotidiano do nosso povo, que em sua grande maio
ria é de descendência africana.

Em nome da Frente Parlamentar Brasil-África,
gostaríamos de expressar aqui a nossa profunda tris
teza com o sofrimento que acomete mais uma vez os
nossos irmãos africanos. Irmãos que ajudaram a
construir a nossa nação com a sua cultura, seu san
gue e suas vidas.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro comunicar a esta Casa que se voltou a fazer justiça
no Estado de Alagoas.

O juiz que havia liberado o assassino Talvane
Albuquerque sem que o mesmo tenha sido julgado,
colocando-o nas ruas de Maceió e deixando esta
Casa correr o risco de ter aquele cidadão passeando
por seus corredores, voltou atrás e decretou sua de
volução à prisão de segurança máxima Baldomero
Cavalcanti, em Alagoas.

Assim, o ex-Deputado Talvane Albuquerque,
cassado por esta Casa por ser o principal suspeito da
morte da Deputada Ceci Cunha e de três familiares
dela, foi preso ontem à noite pela polícia alagoana e já
está no presídio de segurança máxima, para a tran
qüilidade do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de prestar uma homenagem ao grande Parlamen
tar que foi, Deputado Estadual pelo Rio Grande do
Sul, Ministro, Secretário de Estado e ex-Presidente
deste País, João Goulart, que, se vivo estivesse, hoje
estaria completando o seu 82º aniversário.

Fica o registro deste deputado que tem por Jan
go grande admiração e respeito. Jango foi Presidente
do Partido Trabalhista Brasileiro em São Borja antes
de ocupar tantos outros importantes cargos neste
País.

Portanto, nosso reconhecimento e homenagem
ao grande líder João Goulart.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PMDB - GO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sms. e Srs. Deputados, ao longo dos anos a
profissão de jornalista experimentou radicais mudan
ças diante da evolução política e econômica do País.
Os jornais acompanharam essa evolução: informati
zaram-se, tornaram-se mais objetivos, atendendo a
leitores cac1a vez mais exigentes e conscientes.

O jornal Diário da Manhã, do meu Estado,
acompanhou essa evolução. Cresceu e se moderni
zou com Goiás. No próximo dia 11 de março estará
completando 20 anos de existência e de luta diária.
Ao jornal Diário da Manhã eu não poderia deixar de
prestar essa homenagem. Fazer esse registro sobre
um veículo de comunicação, que, como tantos outros,
contribui para a consolidação democrática do País.

Fundado em 12 de março de 1980, o Diário da
Manhã, é um jornal que nasceu grande. Foi o primeiro
veículo de comunicação da região a importar para
Goiás jornalistas de outros Estados.

Cito entre vários, os jornalistas Washington No
vaes, Pompeu de Souza, que mais tarde se elegeu
Senador da República, Aloysio Biondi, Janio de Frei
tas, ambos da Folha de S.Paulo, e Milton da Graça,
hoje de O Globo.

A atuação do jornal é outro ponto que merece
destaque. Sempre ouvindo os dois lados, e dando tra
tamento digno à notícia, o Diário da Manhã, como é
mais conhecido, esteve presente e registrando todos
os grandes fatos políticos e econômicos do País dos
últimos vinte anos.

O Diário da Manhã também foi o primeiro jornal
de Goiás a dar noticias nacionais. Até então às notici
as eram todas regionais. Neste aspecto ele também
revolucionou.

Vinte anos depois o diário goiano lança as ba
ses de um jornal conectado com o terceiro milênio. O
Diário da Manhã está sendo todo reformulado, e um
novo projeto gráfico será oferecido aos leitores em
breve. As mudanças atingem toda a parte editorial e o
setor comercial.

As melhorias, com certeza, vão torná-lo um jor
nal melhor de ser lido. E para comemorar os 20 anos
de existência, o jornal firma uma oportuna parceria
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com o universo on line. E é importante destacar ain
da que se trata do primeiro jornal do Centro-Oeste
que se informatizou. É pioneiro na Internet.

O Diário foi ainda o primeiro jornal a circular to
dos os dias da semana, numa época em que poucos
se arriscavam a circular às segundas-feiras.

A todos os seus funcionários, repórteres, reda
tores, fotógrafos, editores e ao editor geral Batista
Custódio, o meu fraterno abraço.

Muito obrigado.

O SR. JOAQUIM BRITO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Ex! a palavra,

O SR. JOAQUIM BRITO (PT - AL. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no dia 9 deste mês de feverei
ro, no Congresso Nacional, tivemos o lançamento da
campanha salarial dos servidores públicos federais,
com a presença de diversos parlamentares, sendo o
ato comandado por diversas entidades nacionais e
sindicatos de base da categoria.

A pauta de reivindicações, certamente é do co
nhecimento do Presidente da República, pois foi pro
tocolada no dia i 3 de setembro de 1999, no Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

A pauta de reivindicações dos servidores públi
cos federais foi entregue também ao Presidente da
Câmara dos Deputados, Michel Temer

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o funcio
nalismo público federal está há quase seis anos sem
reposição das perdas salariais, sem recuperação do
poder aquisitivo, quadro este que hoje requer um rea
juste salarial de, pelo menos, 63,83%, meramente
para manter os salários nos níveis de 1994.

O mau-trato imposto pelo Governo Federal aos
trabalhadores já. chega aos níveis da intolerância. O
Governo acabou com a política salarial, congelou sa
lários e estas medidas não têm contribuído para a
melhoria de vida dos brasileiros. Pelo contrário, tem
determinado o desmonte dos serviços públicos, que
da da qualidade dos mesmos com inevitáveis e gra
ves prejuízos à população.

O arrocho de que são vítimas os trabalhadores
do serviço público não provocou economias que fos
sem investidas em saúde, educação, moradias, em
pregos. Pelo contrário, o desemprego bate recordes,
a exclusão social prolifera, convivemos com a degra
dação das condições de trabalho e com o mais cruel
desrespeito aos aposentados. Assistimos ao au
mento da violência nas cidades e no campo, e o Go-

vemo Federal, indiferente, insensível ao sofrimento,
à dor, à vida, que se tornou banal, às expectativas
das pessoas.

Ao escolher o Parlamento nacional para o lan
çamento da campanha salarial, os servidores públi
cos do Brasil estão dizendo que desejam, precisam
que o Poder Legislativo, primeiramente reconheça a
legitimidade dos seus pleitos, e em seguida, assuma
o papel de facilitador, de mediador desse processo de
negociações.

A recomposição das perdas salariais, ao longo
de seis anos, requer um reajuste salarial- não é au
mento - de 63,83%. A proteção do emprego é imi
nente. Paradoxalmente a reforma administrativa, esta
sim, farta de inconstitucionalidades, ilegítima, atrope
la direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos.

O princípio da irredutibilidade salarial é ferido,
com a redução da jornada, com a redução de salário.
Reduzir a jornada de trabalho é, por conseqüência,
reduzir a oferta de serviços públicos, e a perdedora é
a população.

São reivindicações do funcionalismo público,
entre outas:

- preservar o concurso público como única
forma de ingresso no serviço público, pondo fim às
instituições de contratação temporária, terceiriza
ção;

- nomeação dos aprovados nos concursos já
efetivados, permitindo a satisfação dos que, pelos
seus méritos, lograram êxito e aguardam a oportuni
dade de desempenhar suas funções;

- implantação do Plano de Cargos, Carreiras e
Salários para o serviço público, de políticas que impe
çam quaisquer formas de discriminação.

Em especial, Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados,
destaco a necessidade de o Governo Federal asse
gurar a manutenção dos anistiados pela Lei n!2
8.878/94, que reparou as barbaridades cometidas
pelo Governo Colfor. A reintegração dos anistiados é
questão de justiça e precisa ser reconhecida pelo
Presidente Fernando Henrique.

Assegurar a data-base dos servidores em 1!2 de
maio, em reverência à histórica luta dos trabalhado
res. Assegurar amplo direito à organização sindical
nos locais de trabalho, assegurar calendário pel iódi
co de negociações, são direitos elementares que o
funcionalismo requer, bem assim a defesa da seguri
dade social, com gestão paritária, com auditoria inde
pendente na Previdência Social, assegurando o efeti
vo controle da sociedade.
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Os servidores públicos e os trabalhadores em
geral não suportam nem aceitam aumento de alíquo
tas no desconto previdenciário. Sobretudo, reveste-se
do maior repúdio o estabelecimento de desconto pre
videnciário para os aposentados, uma injustiça que
não pode vir a ser concretizada.

O Governo Federal, refém do Poder Judiciário, é
cúmplice do vergonhoso abono de 3 mil reais conce
dido aos magistrados, um ato insustentável e inacei
tável, do ponto de vista ético e legal.

É obrigação do Governo Federal assegurar a
mesma agilidade para garantir o salário mínimo de
100 dólares, demonstrar respeito ao funcionalismo e
abrir imediatamente o processo de negociação, bem
como ter coragem política e espírito público para deci
dir, juntamente com os demais Poderes, a questão do
teto salarial.

Quero, portanto, Sr. Presidente, SrM e Srs.
Deputados, desta tribuna, hipotecar irrestrito apoio
aos servidores públicos federais pela campanha sala
rial deste ano, e clamar para que V. Exa e demais Par
lamentares desta Casa acolham os pleitos, as expec
tativas desta categoria, que constrói, desenvolve,
honra e dignifica este nosso querido Brasil.

Peço ainda a V. Exª' que autorize a divulgação do
meu pronunciamento nos meios de comunicação
desta Casa.

Muito obrigado.

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

O SR. PRESIDE~TE (Jaques Wagner) - Tem
V. Exª' a palavra.

O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reque
iro à Mesa seja enviada indicação ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social de adoção de medi
das para que os trabalhadores admitidos por empre
sas que vendem produtos de porta em porta sejam
obrigatoriamente filiados à Previdência Social.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDE:NTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Exª' a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (Bloco/PTB 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, gostaria que ficasse registrado nos Anais des
ta Casa o falecimento do ex-Vice-Governador de São
Paulo e ex-Secretário da Agricultura Dr. Antônio Ro
drigues Filho.

Dr. Antoninho Rodrigues, como era conhecido
em Piracicaba, foi uma das maiores figuras da agri
cultura brasileira e o responsável pela introdução do
cooperativismo no nosso País. Sua morte deixa a to
dos nós, seus seguidores, extremamente entristeci
dos.

Peço que seja consignado um voto de pesar
pelo falecimento do Dr. Antônio Rodrigues Filho, gran
de engenheiro agrônomo, ex-Vice-Governador do
Estado de São Paulo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR" PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Exª' a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
faço neste momento uma menção honrosa ao lema
da Campanha da Fraternidade para o ano 2000
"Novo Milênio Sem Exclusões" , em que, de forma
ecumênica, a CNBB está chamando outras igrejas
cristãs para discutir essa importante questão.

No Brasil, onde há mais de 50 milhões de pes
soas na miséria, o tema é muito oportuno, e esta
Casa tem importante papel na discussão e na elabo
ração de leis que acabem com essa exclusão.

Era o registro que tinha a fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas
sa-se ao horário de

VII _. Comunicações Parlamentares

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Walter Pi
nheiro, que utilizará parte do tempo destinado ao PT.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
recentemente, o mundo inteiro assistiu à divulgação de
matérias que tratam de uma das espionagens mais re
quintadas do ponto de vista tecnológico que já se pôde
ter notícia.

Uma espionagem patrocinada pelos Estados
Unidos, que constituíram um organismo internacional
conhecido como Echelon, em parceria com a
Grã-Bretanha e outros países do quilate do Canadá,
da Nova Zelândia e da Austrália. Esse órgão antes
possuía caráter estritamente militar, o propósito de
acompanhar manobras militares e consolidar o domí
nio americano na área bélica.

É óbvio, Sr. Presidente, que quem constituiu
uma estrutura desse tipo tem todo o aparato para
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migrar de uma simples relação militar para a esfera da
espionagem eletrônica. É bom lembrar, Sf"!! e Srs. De
putados, que a Internet, essa revolução mundial, nada
mais é do que o resultado de uma experiência militar a
rede do Pentágono que terminou virando essa rede
aberta que conhecemos. No caso da Internet, a expe
riência foi benéfica. Mas, nesse caso em particular, Sr.
Presidente, o msultado é maléfico.

O fato foi recentemente denunciado por um
técnico britânico contratado por empresas da comuni
dade européia que se sentiam prejudicadas. O jornal
francês Le Monde publicou artigo em que relata to
das as questões relativas à matéria. Ea Comissão de
Liberdade e de Direitos Humanos do Parlamento Eu
ropeu, situado em Bruxelas, começa a discutir esse
relatório feito pelo técnico Campbell.

Nesse relatório, Sr. Presidente, fica revelada a
existência de 160 satélites que fazem a maior espio
nagem que a terra jamais sonhou existir. Quero cha
mar a atenção dos Srs. Deputados para o fato de que
essa espionagem interferiu diretamente na licitação
do Sivam, no Brasil. Foi por meio dessa espionagem
que os Estados Unidos providenciaram a saída da
Thomson e permitiram que a Raytheon, empresa
americana, tivesse a possibilidade de ganhar tal Iicita
ção.

Portanto, Sr. Presidente, devemos tomar cuida
dos e algumas atitudes imediatas, levando em consi
deração, primeiro, o fato de que a espionagem, que
era militar, hoje é eletrônica e comercial. Interessa
aos Estados Unidos uma rede desse porte para inter
ferir na definição de padrões tecnológicos.

Chamo também a atenção dos Srs. Deputados
para a possibilidade de esse expediente ter sido usa
do na privatização das Teles do Brasil. E isso pode
acontecer novamente daqui a pouco, quando da defi
nição da utilizaç:ão do padrão tecnológico que vai nor
tear a Banda C, quando se definirá se serão as indús
trias americanas, a Lucent ou a Nortel, ou as empre
sas européias, a Alcatel ou a Nokia, os fornecedores
dos equipamentos tecnológicos necessários.

Essa, Sr. Presidente, não é uma guerra que en
volve pura e simplesmente o uso de aparato tecnoló
gico. Essa guerra é para definir quem compra, o que
vai ser vendido e quem vai ganhar a batalha de talvez
trilhões de dólares, que movimentam a área de tele
comunicações e eletroeletrônica no mundo.

Encerro este meu pronunciamento registrando
o artigo traduzido sobre a matéria. Quero chamar a
atenção do povo brasileiro e, em particular, dos Parla
mentares para o fato de que, na Inglaterra, os Esta
dos Unidos estião pagando para fazer acordo e para

usar os satélites, e no Brasil eles o fazem de graça,
pois a MCI é americana e não precisa pagar para usar
o satélite brasileiro. É um grampo mais sofisticado do
que aquele feito no Bndes. Para que fosse feito aque
le grampo, tinha de haver araponga, fio e gravadores.
O grampo atual, internacionalmente conhecido, que
varre o mundo inteiro, faz escutas sofisticadas e tem
até nome bonito, "Raytheon", talvez muitos não sai
bam o que significa. É um grampo que tem interferido
não só nas conversações, mas também, decisiva
mente, no destino de determinadas nações e na op
ção por um padrão tecnológico industrial para atender
a esta ou aquela força, a esta ou aquela nação.

Muito obrigado.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

ESTADOS UNIDOS ESPIONAM A EUROPA
COM O ECHELON

Laurent Zecchini, enviado especial
Bruxelas - A Comissão de Liberdades e Direi

tos do Cidadão do Parlamento Europeu apresenta
nos próximos dias 22 e 23 em Bruxelas seminários
sobre o tema "A União Européia e a Proteção de infor
mações" - um enunciado discreto para examinar o re
latório que descreve a amplidão da rede anglo-saxão
de vigilância global das telecomunicações, batizada
de Echelon.

O documento dá seqüência a um primeiro rela
tório, pubUcado em setembro de 1998 pelo Scientific
and Technological Option Assessment (STOA) (avali
ação de opções científicas etecnológicas) feito para a
fundação Omega de Manchester, com o título de
"Avaliação das Técnicas de Controle Político".

É conhecida a participação da Agência de Se
gurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos numa
poderosa rede de espionagem eletrônica em escala
planetária. A novidade do relatório consiste na preci
são dos fatos expostos e na demonstração de que
essa aliança entre os Estados Unidos e a
Grã-Bretanha, associando o Canadá, a Austrália e a
Nova Zelândia, no acordo chamado Ukusa (United
Kingdom-USA) serve a objetivos ligados principal
mente à espionagem econômica e comercial.

Não se trata da antiga cooperação (na época da
Guerra Fria) entre os serviços de informação, nem da
interceptação de comunicações com objetivos de defe
sa nacional ou de combate ao terrorismo internacional.

A realidade política da Echelon é outra; um
Estado-membro da União Européia - a Grã-Bretanha
- que utiliza sua "relação privilegiada" com Washing
ton para espionar seus rivais europeus. Isso causa in-
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quietação num organismo parlamentar empenhado
em proteger as liberdades individuais e o livre exercí
cio da concorrência.

Comércio transatlântico

Diante do caráter delicado do assunto, vários
deputados europeus tenderão a não acusar nominal
mente a Grã-Bretanha. Os governos, por sua vez, até
agora não demonstraram muita pressa para esmiuçar
um caso que pode prejudicar suas relações comerci
ais transatlânticas.

O Presidente da Comissão de Liberdades do
Parlamento Europeu, o britânico Graham Watson,
admite que, por outro lado, a atitude dos grupos políti
cos é muito imprevisível. Ele mesmo limita-se a cons
tatar que os fatos relatados "são graves, caso sejam
verdadeiros". Suas declarações lembram as feitas em
1998 pelo ex-comissário europeu para Assuntos
Industriais, Martin Bangeman, para o qual "se esse
sistema (Echelon) existe, constitui um ataque intole
rável às liberdades individuais e à segurança dos
Estados".

Enquanto a existência da Echelon é reconhecida,
a presidência da Comissão Européia continua exibindo
certa prudência. Depois de consultar especialistas eu
ropeus em telecomunicações, a equipe de Romano
Prodi confere uma "credibilidade muito grande" aos fa
tos relatados. No entanto, caso o Parlamento Europeu
desse maior destaque a esse debate, a Comissão não
se arriscaria a acusar um ou outro país; é provável que
propusesse uma iniciativa comunitária para aperfeiçoar
as normas de criptografia e codificação, para reforçar a
segurança nas comunicações.

Objetivos civis

Documentos de importância ímpar apresenta
dos no Parlamento, sendo o mais delicado o do jorna
lista britânico Duncan Campbell, evidenciam a situa
ção da vigilância eletrônica por meio de espionagem
nas telecomunicações (The Communications Intelli
gence, ou Comint), prática definida pela Nasa como
uma atividade industrial que permite interceptar todas
as comunicações estrangeiras.

A originalidade da Echelon é ter sido criada ba
sicamente com fins militares, e depois ter sido ampla
mente "convertida" com objetivos civis (governos, or
ganizações, indústrias), para obter informações políti
cas, econômicas, tecnológicas e comerciais. A Eche
lon intercepta um número considerável de comunica
ções particulares (seu potencial seria de 2 bilhões por
dia) e as classifica por meio de um sistema de inteli
gência artificial.

Outro documento, redigido por Franck Leprévot,
professor na Universidade Técnica de Berlim, descre
ve as principais técnicas que permitem evitar quais
quer formas de interceptação tecnológica de comuni
cações. O autor explica no entanto que a proteção dé;\
confidencialidade das comunicações é imperfeita, e
que empresas, organismos ou indivíduos dotados de
sistemas criptográficos "de acordo com os critérios le
gais" não estão protegidos da interceptação e decodi
ficação de suas mensagens pela Echelon.

O terceiro documento, apresentado pelo profes
sor Chris Elliott, jurista e engenheiro de telecomunica
ções, diz respeito à atual legislação sobre intercepta
ção legal de comunicações. Enfim, um quarto docu
mento analisa o desenvolvimento da vigilância eletrô
nica, espec~almente na Internet.

São conhecidos os principais casos de espion~

gem efetuados pela Echelon em detrimento dos inte
resses econômicos de países da União Européia. Eles
visavam ajudar empresas americanas envolvidas em
contratos di:! armamentos (a empresa francesa Thom
son teria perdido um contrato de US$1,4 milhão em
benefício da americana Raytheon, para o fornecimen
to de um sistema de radar para o Brasil) ou contratos
civis (contrato pedido pela Airbus na Arábia Saudita
em benefíGio da Boeing-McDonnell-Douglas). Igual
mente, a Erchelon permitiu reforçar a. posição de Was
hington em reuniões d8 Omarllzação Mundial do Co-
mércio (OMC). -

Campbell salienta que os países ligados pelo
tratado Ukusa exploram uma rede de 120 satélites
que constitui a estrutura do sistema Echelon. Ele re
vela a existência de um discreto organismo internach
onal, o International Law Enforcement Telecommuni
cations Seminar (ILETS - seminário internacional de
aplicação das leis de telecomunicações), que reúne
os membros da Ukusa e diversos países europeus,
cuja função é pressionar os fabricantes de sistemas
de comunicações para que criem produtos que não
impeçam a interceptação e a decodificação efetuadas
pelas agências nacionais de segurança. Finalmente,
os parceiros dos Estados Unidos não se privam de
utilizar seu próprio acesso à rede Comsat (Intelsat)
para piratear informações e!o ro'1'11ir."

Tradução: Luiz Robe~l<.o MIi:;(h.., . _" Jes

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Airton Cascavel,
pelo PPS.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem revi·
são do orSldor.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
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assam) à tribuna, utilizando o tempo do nosso partido,
para falar sobre o endividamento público.

É mais do que lógico que a questão do endivida
mento público se torne a cada dia mais preocupante.
O Governo de há muito adotou aquela política preco
nizada pelo então Ministro Ricupero, a de publicar o
que é positivo E~ esconder o resto. Dessa maneira, as
contas públicas, por mais queiramos, seguem envol
tas num véu dE~ mistério que tem um único objetivo:
impedir que possamos tomar conhecimento desse
exato grau de Emdividamento. E, mais que tudo, não
conseguimos encontrar nas ações governamentais
um s6 gesto que procure levar esse débito a níveis
pelo menos suportáveis.

É claro que toda dívida preocupa. Mas a dívida
em si não chega a ser todo o problema, uma vez que
a questão mais relevante está exatamente na admi
nistração des'3e débito. A Itália, sirva-nos de exemplo,
manteve nívli I de endividamento, frente a seu PIB,
bem maior que o nosso. Mas ali encontramos uma
das economIas mais sólidas da Europa, com seu
povo apresentando invejável padrão de vida e valen
do-se de serviços públicos de primeira. Estamos en
tendendo que lá, se o Governo gasta mais do que ar
recada, assim está agindo em benefício do povo, da
economia, das finanças do país. Enquanto aqui, no
Brasil, assistimos ao crescimento desmesurado de
nosso endividamento e ficamos a cada dia mais e
mais pobres.

Não encontramos ainda, de parte das autorida
des financeiras do País, disposição efetiva de enfren
tar o problema, pelo menos equacionando-o, para
que, no íempo, se chegue a uma solução definitiva. E
os dados que colhemos nos boletins do Banco Cen
trai nada mais fazem senão corroborar essas nossas
afirmações.

Pusemo-nos a examinar a série histórica que
vai de í 995 a 1999, período em que se implantou o
Plano Real e em que o mesmo Real enfrentou séria
crise, corno a ocorrida em janeiro do ano passado. A
dívida total do País, em dezembro de 1995, estava ci
frada em 208 bilhões de reais, representando 29,9%
do PIS. Ao final ele 1999, esse total subiu assustado
rament3! para 513 bilhões, o que representa 51 % do
Produt:.\ mterno Bruto brasileiro. Ou seja, mais da me
tade do que produzimos no País já está comprometi
do com tal endividamento.

Não desconhecemos que a crise cambial de
1999 tenha sido responsável por esse descalabro.
Em parte, sim, mas não totalmente. De fato, o mesmo
grau de endividamento, de 1995 para 1998, cresceu

de 208 bilhões de reais para 328 bilhões de reais um
crescimento, portanto, de mais de 50% em apenas
três anos.

A dívida externa é outro fator de intranqüilidade.
Em 1995 devíamos, ao final do ano, cerca de 38 bi
lhões de reais. Esse montante, em dezembro de
1999, já beirava os 110 bilhões de reais. E, ainda que
quiséssemos lembrar a crise cambial do ano passa
do, constataríamos que mesmo sem crise o cresci
mento no ano anterior já teria superado os 50% do to
tal de 1995.

E esse endividamento, Sr. Presidente, vale ob
servar, não tem apenas um titular. Melhor dizendo,
não é apenas o Governo da União que responde por
esses tantos bilhões de endividamento. Nas contas
do Banco Central temos rubricas que se referem ao
Governo Federal, ao próprio BACEN, aos Governos
estaduais e municipais e às empresas estatais.
Essas, embora quase totalmente vendidas, ainda res
ponderam, em dezembro de 1999, por dívidas que
beiraram os 30 bilhões de reais, montante que ao final
de 1995 estava cifrado em 46 bilhões.

Sr. Presidente, como já dissemos, são dados
preocupantes. E sobre eles permitimo-nos tecer al
guns comentários.

No ano passado, apenas com o pagamento de
juros, o Governo chegou a despender cerca de 125
bilhões de reais, o que representa mais de 10% de
nosso PIS. Isso significa que de cada 10 reais que
nossa gente produz um foi apartado para pagamento
de juros. Esses juros, que em 1999 chegaram a ter
um pique de 45%, apresentaram, em todo o ano, um
índice médio de 25%, o que, convenhamos, é muito
elevado e mesmo ameaçador.

Observe-se que no Orçamento da União para
este ano as rubricas respeitantes aos investimentos
públicos somam pouco mais de 7 bilhões de reais, en
quanto vamos pagar mais de 130 bilhões de juros.
Não fosse esse vultoso montante de juros, podería
mos ter investimentos de ordem muito mais elevada,
capazes, portanto, de enfrentar com a urgência que
se faz necessária a situação de miséria em que vive
parte do nosso povo.

Mas não é só isso. Protestando contra provável
decisão do Congresso no sentido de elevar o salário
mínimo para 100 dólares, o Governo alega que tal
elevação impactaria as contas públicas em mais 7 bi
lhões de reais. Ora, esses 7 bilhões, confrontados
com o pagamento total de juros, acabam por se tornar
insignificantes. E servem ainda para mostrar o impac
to social que tais juros representam, acima, bem aci-
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ma do que seria uma mera elevação do salário míni
mo em menos de 50%.

Queremos ir adiante. Esta Casa, há poucos
dias, aprovou a chamada Lei de Responsabilidade
Fiscal. Governadores e Prefeitos lavraram seus pro
testos sob a alegação, sobretudo, de que essa lei es
taria manietando os Executivos municipais, os Execu
tivos estaduais, impedindo-os mesmo de investir no
social.

Não vamos adentrar nessa polêmica multiface
tada e capaz de merecer as mais diversas interpreta
ções. Sucede que o grau de endividamento de Esta
dos e Municípios também não é tranqüilizador. Ao fi
nal de 1995, essas unidades federativas respondiam
por um débito global de 70 bilhões, 211 milhões de re
ais, e em dezembro do ano passado esse total monta
va a 171 bilhões de reais, num crescimento de quase
150%.

É o instante de reiterarmos nosso posiciona
mento quando dissemos que dever não é o problema;
o problema está na má administração ou na ausência
de administração dessa dívida. Assim, nossos Gover
nadores e Prefeitos melhor fariam se cuidassem, des
de já, de equacionar tais débitos, para que eles pos
sam ser enfrentados e mesmo liquidados dentro das
possibilidades de cada estado, de cada município,
sem o constante e por vezes humilhante recurso aos
cofres da União.

Sucede, Sr. Presidente, que as contas públicas
aqui mencionadas foram examinadas apenas na co
luna do "deve", porque, se passarmos para a do "ha
ver", encontraremos distorções igualmente contun
dentes.

Ao final do ano passado, a dívida ativa da União
ultrapassava os 170 bilhões de reais, podendo, ao fi
nal deste ano, ir além dos 200 bilhões.

E que dívida ativa é essa? É o somatório de so
negações fiscais, de fraudes no pagamento de taxas
e impostos, das contribuições previdenciárias, do
Fundo de Garantia e o mais. A União não toma deci
sões fortes em relação a isso porque são grandes os
que devem. É possível perceber que parte do endivi
damento, seja da União, seja dos Estados, seja dos
Municípios, poderia ser reduzida, cuidassem os Go
vernos da União e de cada unidade federativa de me
lhor cobrar o que lhe é devido.

No caso dos débitos do Governo Federal, esta
mos, no mais das vezes, diante de fraudes mais que
caracterizadas. Mas em quase todos os Estados e
Municípios esbarramos também no compadrio, nas

benesses fiscais oferecidas de mãos beijadas a pa
rentes, ami~los e correligionários.

Afinal, perguntaria atônito nosso cidadão, de
que servem esses tantos débitos? O exemplo citado,
o da Itália, mostra que o país se endividou para que o
povo vivesse, como de fato vive, melhor. Mas aqui as
sistimos à liquidação de imenso patrimônio público,
com a privatização de estatais, e tomamos conheci
mento de dados tão aterradores como esses poucos
que pude aqui juntar. E no entanto nossa gente, que
produz um dos maiores PIS do mundo, vai ficando a
cada dia mais pobre, mais desassistida, mais deses
perada.

Vendo que nosso endividamento atinge a meta
de do que produzimos, alguém poderia concluir que
essa nau ainda suporta mais carga. E não estaria de
todo errado. De fato, ainda não produzimos com o to
tal de nossa capacidade, seja na área agropecuária,
seja na área industrial. A pujança da economia brasi
leira, não temos dúvida, é bem capaz de admitir um
ainda maior endividamento, mas dívidas que contri
buíssem para tirar a Nação do limbo em que vive há
décadas e mais décadas, e não esses empréstimos
onzenários que acabam por nos arrancar o couro, de
ixando-nos ainda mais pobres, ainda mais indefesos.

O barco da nossa economia é forte o suficiente
para enfrentar perigos dessa natureza, Sr. Presiden
te, e alguns podem pensar que, se hoje suporta uma
dívida de 50% do PIS, poderia suportar os 50% res
tantes. O que nos preocupa, no entanto, são os timo
neiros dessa nau, os quais a cada dia se mostram
menos e menos comprometidos com os destinos de
um barco que navega num mar perigosamente agita
do por uma globalização de que estamos participan
do apenas como vítimas. Esses timoneiros devem
mudar de rumo, de comportamento, devem deixar de
ouvir determinados cantos da sereia. Se não o fize
rem, a nau irá mesmo contra os rochedos, e naufraga
remos todos.

Muito obrigado pela atenção.

O SR. "RESIDENTE (Jaques Wagner) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Alceu Collares,
que dividirá o tempo do PDT com o Deputado Dr. Hé
lio.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf! e Srs. Depu
tados, a Câmara dos Deputados, por decisão e indi
cação de Sl3U Presidente, constituiu Comissão Espe
cial para examinar e discutir uma proposta de salário
mínimo, matéria que há quarenta, trinta, vinte, dez
anos, vem sendo debatida nacionalmente. A própria
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Constituição Federal de 1988 consagra, entre os Di
reitos Sociais, o princípio de ser assegurado ao traba
lhador um salário mínimo capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família, quais
sejam: alimentação, habitação, vestuário,· higiene,
transporte, previdência, lazer, educação e saúde. La
mentavelmente, todos os anos assistimos ao debate
desse assunto nos três meses que antecedem a data
de fixação do salário mínimo. Neste ano, entretanto,
bons Deputados, excelentes Parlamentares como
Paulo Paim e Medeiros anteciparam-se, apresentan
do algumas propostas no sentido de que pelo menos
100 dólares sejam garantidos para o valor do mínimo.

Sr. Presidente, Sr"....!! e Srs. Deputados, considero
que essa Comissão Especial tem incumbência de alta
responsabilidade. Por isso, não me parece que se
deva, aleatoriamente, sugerir um valor de 100, 110,
105, 108 ou 120 dólares. O salário mínimo merece um
pouco mais de estima e apreço. Se em todas as ativi
dades no campo da produção há pesquisas, por que
não fazer como Getúlio, quando, em 1938, ao lançar a
primeira cesta básica para atender apenas às neces
sidades do trabalhador, mandou realizar uma pesqui
sa para fixar treze produtos essenciais que o fizes
sem recuperar a energia perdida no mês?

Faz tempo que tratamos, o Governo e o Parla
mento brasileiro, o salário mínimo com enorme irres
ponsabilidade.

Demos entrada a projeto para realizar pesquisa
que sempre anteceda a fixação do valor do salário mí
nimo, a fim de verificar do que o trabalhador precisa
para ele e sua família em termos de alimentação, ha
bitação, vestuário, higiene, transporte, previdência,
lazer, educação e saúde. Será que isso custa? Será
que tecnicamente não existem condições de se fazer
uma avaliação? Até porque, melhor do que outras,
esta é a oportunidade de denunciar que o salário mí
nimo é inconstitucional, irreal e fictício. Sejam 136 re
ais, sejam 177 reais, esses valores não são suficien
tes para manter um padrão de vida razoavelmente de
cente para o trabalhador e sua família.

Lamento que os sindicatos, a CUT, a Força Sin
dical, não ingressem em juízo para exigir na íntegra o
que determina a Constituição com relação ao salário
mínimo: atender às necessidade básicas do trabalha
dor e sua família com alimentação, habitação, vestuá
rio, higiene, transporte, previdência, lazer, educação
e saúde.

Sr. Presidente, levantamos os dados sobre o sa
lário mínimo no Mercosul: Argentina, 206 dólares (no
Brasil são 74 dólares); Uruguai, 175 dólares (no Brasil

são 74 dólares); Paraguai, que às vezes não tem nem
Governo, 144 dólares (no Brasil são 74 dólares): O
que há com a nossa economia? Ou são os Governos,
ou é o Presidente Fernando Henrique Cardoso que
não sente constrangimento diante dessa vergonha
nacional, desse roubo oficializado por ele contra 30
milhões de brasileiros.

Que bom se ele pudesse, ele e a sua família,
passar o mês inteiro com aquilo que diz ser suficiente
para o trabalhador recuperar sua energia de trabalho
e atender às necessidades básicas dos seus familia
res!

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou
falar em nome das bancadas do Nordeste, que hoje,
em reuniões em diferentes locais da Casa, resolve
ram enviar ao Presidente da República e aos Minis
tros da Integração Nacional, Fernando Bezerra, da
Casa Civil, Pedro Parente, e do Planejamento, Orça
mento e Gestão, Martus Tavares, documento reivindi
cando a manutenção das frentes produtivas na Re
gião até que se consubstancie a safra.

O Nordeste, graças a Deus, vive momento de al
gumas chuvas, mas ainda sem definição de inverno.
Elas possibilitam que em algumas áreas os reserva
tórios hídricos ~estejam até recompondo sua capaci
dade. Mas, em face de três anos consecutivos de
seca, temos ainda muitas dificuldad~s no abasteci
mento. Tanto é que há milhares de carros-pipas pro
vendo as populações e permanece a distribuição de
cestas básicas.

Sr. Presidente, queremos falar especificamente
de 941 Municípios que têm 765 mil pessoas alistadas
nessas frentes de emergência. Reivindicar o paga
mento de 60 reais, 52 pagos pelo Governo Federal e 8
pelos Governós Estaduais, quando podem, visto que
muitos não podem pagar, seria então quase como pe
dir uma esmola. O Nordeste não precisa de esmola,
mas de uma política definitiva de convivência do ho
mem com a seca. Não a políti~a adotada erradamente
há mais de 100 anos, desde que o Imperadcr do
Brasil visitou o Nordeste num momento de seca e dis
se que gastaria os últimos diamantes da coroa para

.resolver o problema.
Sr. Presidente, de lá para cá muito se fez quase

sempre emergencialmente. Faz-se muito pelo Nor
deste no momento em que é acometido pela seca; de-
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pois, nada se faz de concreto para combater esse fla
gelo, para que o homem conviva com esse fenôme
no.

Está certo, 60 reais não bastam. Contudo, para
os que precisam dessa quantia para a própria sobre
vivência, já é uma ajuda. As bancadas do Nordeste
estão pedindo ao Sr. Presidente da República, ao Mi
nistro da Integração Nacional Fernando Bezerra, aos
Ministros Martus Tavares e Pedro Parente que não
desativem as frentes de emergência. '

Começou a chover, mas não choveu milho, nem
feijão, nem arroz. Após o início das chuvas há um pe
ríodo de 90 a 120 dias até que a safra seja realizada e
a produção consubstanciada.

Estamos fazendo este apelo em nome das ban
cadas do Nordeste das duas Casas, sem discrimina
ção de partido, cor, religião ou qualquer sentimento.
Estamos todos unidos em defesa do Nordeste.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Miro Teixeira para
uma Comunicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, neste dia 1º de março a cidade do Rio de
Janeiro está completando 435 anos de história, ale
gria, tristeza, ansiedade, angústia e tragédia. Contu
do, tem conseguido superar todos os seus momentos
difíceis, sempre buscado os caminhos graças a seu
povo para encontrar dias melhores.

O Rio de Janeiro abriga um mosaico do Brasil.
Lá estão bra~i1eiros de todas as regiões. Foi um gran
de centro receptor das migrações. Lá chegaram os
árabes, os judeus, os italianos e os portugueses.
Essa cultura que se organizou na cidade tem sido sua
força motriz.

O Rio nos seus 435 anos apresenta-se como
uma cidade ~ronta para novos momentos de desen
volvimento, ao mesmo tempo que enfrenta a precarie
dade de certos procedimentos que não preservam o
meio ambiente, como recentemente se viu no derra
mamento de óleo dos dutos da Petrobras na Baía de
Guanabara.

É tão soberba a natureza e a pujança da cidade
que tudo acaba sendo superado pelo seu esplendor.

O Rio de Janeiro já foi sede do Império, Capital
da República, Estado da Guanabara, e agora, depois
da fusão da Guanabara com o Estado do Rio de
Janeiro, é 8 Capii811 do Estado. Naquele terrUório está
um pedaço da História brasileira e, como tal, o Rio

continuará dando ao povo momentos de alegria,
avanço, emprego e desenvolvimento.

O Rio de Janeiro não é uma cidade velha, mas
antiga. Projeta-se para o futuro como símbolo da es
perançadaqueles que trabalham, lutam e amam nos
so território.

Neste momento em que as perplexidades políti
cas deixam atônitas grandes parcelas da nossa popu
lação, que está sofrendo os efeitos da violência, do
desemprego e dos salários arrochados, o Rio de. Ja
neiro tem um sorriso para o Brasil, um sorriso de ani
versário, um sorriso de otimismo.

Obrigado.

O Sr. Jaques Wagner, 3º Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Severino Cavalcanti, 2º Vi
ce~Presidente.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Ex!! a palavra:

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
'pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê!
e Srs. Deputados, o Governo definitivamente conside
ra o trabalhador brasileiro massa de manobra para
suas ações irresponsáveis. É incrível como desrespe
ita aqueles que mais lutam pelo desenvolvimento do
País com medidas que arrebentam as políticas públi
cas. A última é a que dá ao trabalhador o direito de
usar 50% do saldo de sua conta do FGTS para com
pra de ações das empresas do setor elétrico que se
rão.privatizadas este ano, sendo que a primeira esta~

tal da lista será a Petrobras.
Na medida, consta que o trabalhador que deci

dir comprar as ações ficará impedido de vendê-Ias
para ficar com o dinheiro que sacou com a finalidade
específica de comprar esses papéis. E caso o com
prador decida pela venda das ações, o dinheiro retor
na à Caixa. As condições para o saque continuam as
mesmas: demissão sem justa causa, aposentadoria e
compra da casa própria.

Consta ainda que o Governo dará aos trabalha-
, dores que comprarem os papéis da Petrobras com o

FGTS o mesmo tratamento do pagamento à vista, e
que o pagamento das ações poderá ser parcelado em
até seis vezes, mas sem desconto.

Esse tipo de ação é típica de FHC, que, com sua
política neoliberal, corrói as. políticas públicas, no
caso a de saneamento e habitação, e beneficia os
grandes empresários, principalmente o capital inter-
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nacional, transferindo recursos de um fundo público
para que se faça a privatização de nossas empresas.
Por outro lado, permite que o trabalhador passe um
verdadeiro cheque em branco para as empresas, que
podem começar a pressioná-los a optar pela compra
das ações.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Tem V. Ex! a palavra.
O SR. GUSTAVO FRUET (Bloco/PMDB - PRo

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, uma das fortes ca
racterísticas do Brasil do Século XX é o acelerado
processo de concentração da população nas cidades,
em especial nos grandes centros urbanos. Uma das
conseqüências disso é o surgimento de novas moda
lidades de criminalidade violenta.

Muito se discute sobre as causas da criminalida
de, causas endógenas e exógenas os fatores psi
co-socioeconôrnicos; a distorção de teorias liberais,
com a prevalência do interesse individual sobre o co
letivo, nas diversas modalidades de violência; a ambi
güidade do comportamento humano; a massificação
da ideologia do bem-estar, com a suposta prevalência
de interesses; a anomia, gerando a falta de credibili
dade de instituições, como atestam pesquisas; e
mais: o surgimento de estruturas de apoio social pa
ralelas ao Estado.

Apercepção da falta de credibilidade é, sem dú
vida, fator de insegurança. Por vezes, a certeza da pu
nição vale mais do que a pena. Cabe considerar tam
bém a questão da exclusão social, não se podendo
especificá-Ia como causa, em especial dos delitos de
maior potencial ofensivo, muito menos associá-Ia so
mente à questão econômica, sob pena de preconcei
to.

a que não se pode aceitar, porém, é a violência
transformada em rotina toda forma de violência: a do
méstica, a discriminação, o crime contra a vida, a de
sigualdade, a opressão, o trânsito, o tráfico, as dro
gas, a corrupção, a poluição. Cabe perguntar: qual o
conceito de segurança do Estado? Qual o limite de in
tervenção? O Direito Penal é para as pessoas, ou
para o Estado?

O crime preexiste à sua tipificação. Trata-se de
fenômeno social, cabendo ao Direito Penal o combate
ao delito, e não às causas da criminalidade, a ser en
frentada de forma multidisciplinar, no aspecto preven
tivo e repressivo, sob a ótica democrática. A pena tem

como pressuposto o crime, tendo sua aplicação cará
ter retributivo e sua execução caráter recuperativo e
educativo, como lembra o Prof. Luiz Alberto Macha
do. Portanto, o Direito Penal esgota-se com a aplica
ção da pena, cabendo a pergunta: o Direito Penal é a
solução dos problemas sociais?

Acrescente-se para reflexão os seguintes pon-
tos:

- Verifica-se que há ligação entre a economia e
a criminalidade, sob o aspecto de gastos públicos, em
uma área tipicamente pública e estatal. O gasto com
segurança demonstra-se ineficiente, com efetivo re
duzido, com insuficientes recursos, baixos salários,
problema esse aliado à necessidade de melhorar a
formação e as condições de trabalho, em especial
com a clara definição de competências.

- Acrescente-se a isso a crise da pena e do sis
tema penitenciário, havendo em torno de 300.000
mandados de prisão não cumpridos. e a superação
da capacidade de lotação dos presídios.

- Outro item diz respeito à denominada ''teoria
da vulnerabilidade", elaborada pelo professor argenti
no Eugênio Zaffaroni, ao identificar a idéia que se dis
semina de que a lei não é igual para todos, em face de
a ação repressiva concentrar-se no que ele denomina
de "sujeito de prontuário", parcela da população mais
suscetfvel à ação repressiva do Estado em razão da
classe socioeconômica. Para enfrentar a idéia de vul
nerabilidade, a chave é a educação.

Ainda há que se considerar a ausência do Esta
do, em especial nas causas associadas a delitos de
menor potencial ofensivo, devendo integrarem-se as
ações. Caso típico refere-se à ampliação de áreas de
lazer, dando-se alternativas de oportunidades, como
se contata em se tratando de delitos praticados por
crianças e adolescentes. Também o aumento da
prestação de assistência é medida com bons resulta
dos. O fato é que as ações, por mais bem elaboradas
até o momento, indicam que não têm sido suficiente
mente eficientes nem na prevenção, nem na repres
são.

Acrescente-se, como fator de distorção, a tendên
cia legiferante, imaginando-se que se possam resolver
os problemas sociais com um excesso legislativo. Ge
ra-se uma fórmula perversa: excesso de leis, má elabo
ração, desconhecimento e inaplicabilidade. O sistema
penal aponta a crise da codificação, uma inflação legis
lativa, com um universo de microssistemas. Há quase
120 documentos como legislação extravagante em ma
téria penal e quase 30 em matéria processual.
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A lei não é a única forma de ação. Não detém o
monopólio das soluções, não havendo justiça onde
não houver condições de cumprimento da lei, sendo
oportuno reafirmar o princípio da legalidade no Esta
do Democrático.

O Prof. René Dotti destaca a sutil dialética que
se estabelece entre quem elabora a lei, quem aplica a
lei e a quem a lei é dirigida. Esse destaque éfeito para
denunciar medidas por vezes conjunturais, momentâ
neas, para enfrentar fatos como crimes violentos, que
geram impacto, sem dúvida, brutais. Uma das conse
qüências disso, e de forma distorcida, é a discussão
sobre "respostas duras" da lei, como a redução da im
putabilidade e a aplicação de penas duras ao menino
infrator, matéria já tratada em lei, objeto, inclusive, de
convenção internacional do direito das crianças
(1989).

Constata-se a deficiência das estruturas de
apoio, como os estabelecimentos, os centros de aten
dimento a adolescentes, com seguidas rebeliões, de
correntes também da superlotação, já destacada an
teriormente. O ordenamento não pode ser instrumen
to de terror, de intervenção do Estado, privilegiando a
idéia de "lei e ordem", como no caso dos crimes
hediondos, gerando muitas vezes projetos sobre ma
térias já legisladas. Não se consegue estabilidade no
sistema dessa forma.

Neste ponto, indaga-se: qual a política contra a
criminalidade, de curto, médio e longo prazos? Não
se compactua com a violência, não se podendo, por
outro lado, vender a ilusão de que medidas "enérgi
cas" evitam sua disseminação.

Da mesma forma, é necessário melhor situar a
relação entre violência e os meios de comunicação,
sob pena de justificarem-se medidas preventivas du
ras. A pretexto de segurança, pode-se implantar a
censura, uma das formas mais violentas de interven
ção, em suas diferentes modalidades. Não só a for
mai, de triste memória, mas suas vertentes, como a
econômica, não menos perniciosa.

O embate entre o direito à informação e a priva
cidade, entre o interesse público e privado, entre a crí
tica e a ofensa é um dos mais intensos, não havendo
um conceito objetivo e preciso para resolvê-lo. Não se
trata de exclusividade brasileira. O passo talvez seja
dispor de mecanismos ágeis para compor esses con
flitos, com a participação da sociedade.

O grau de percepção em uma sociedade hetero
gênea é diverso, sendo difícil precisar a repercussão
criminal.

Nesse mesmo tema, sob outra ótica, emerge a
tentativa de implantação da denominada "Lei da Mor
daça", como se o ordenamento já não assegurasse
dispositivos ele proteção à privacidade e à informa.
ção. O risco decorre da intenção não assumida d0 es
tabelecer restrições, o que não se admite. Excessos
ocorrem, sendo que, pesando os acertos e erros, o
saldo sempre foi favorável à liberdade de informaçe.o.

É necessário, porém, enfrentar a críminaJidI3.de,
e uma das tendências é a crescente participaç?i.o da
comunidade e das administrações municipais, em e~;o

pecial nas grandes cidades, em trabalho de organiza0

ção, informação, estruturação e investimentos públi c

coso É a tendência de municipalização na bus.:;s c!GJ
soluções em caráter complementar e suplementê'!r.
em trabalho preventivo e no enfrentamento dos cri c

mes de maior gravidade.
Há uma tendência à implantação das denomi~

nadas polícias comunitárias, que visam ao maior ano
volvimento da população local, ao tratamento do poli
ciaI como "agente da paz", ao controle social da co
munidade e à definição do papel da polícia no contro
le social.lssc> envolve a destinação de recursos muni
cipais, a melhora da coleta de informações, a avalia0

ção dos serviços, a melhor definição da carreira e d9.
cultura da a(ião policial e a conseqüente diminuição
do medo. Trata-se de ação integrada, não na busca de
conflito de c:ompetências, mas na racionalização e
unificação de ações, preservando as competências.

Faz-se necessário ainda evitar a deterioração fí~

sica do ambiente, potencial componente entre os fa
tores que deiflagram a agressividade.

Toda comparação com modelos E):rternoG cieve
ser considerada dentro de realidades distintas, sendo
que experiências que vêm sendo adotadas em divero

sos países, como Canadá, França e Estados Unidos,
apresentam medidas de ação municipal cada vez
mais intensa. Reitere-se: toda comparação deve ser
relativizada. Em comum, ressaltem-se o maior envol
vimento das comunidades e a crescente destina~~ão

de recursos públicos e ações integradas.
Com destaque, a reforma constitucional brasilei

ra permitiu maior receita aos Municípios. É bem ver~
dade que quase 70% dependem de repasses de ou~

tros entes. Entretanto, algumas cidades, em especial
as Capitais, passam a dispor de maiores orçamentos.

No caso de Curitiba, o orçamento previsto para
2000 é de aproximadamente 1 bilhão, 450 milhões de
reais, havendo previsão de gastos com segurança
próximos de 1% desse valor. A cidade dispõe de uma
guarda m.unicipal. Entretanto, há que se ter responsa~
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bilidade ao tratar de despesas, em especial quando
se divulga que a cidade é a terceira Capital em termos
de endividamento no País, devendo perto de 650 mi
lhões de reais, assunto que é objeto de pedido de in
formação ao Ministro da Fazenda.

Deve-se buscar equilíbrio entre receitas e des
pesas, cabendo ao administrador estabelecer priori
dades, o que significa opções.

Em outros níveis, medidas vêm sendo adotadas
e podem ser aperfeiçoadas. Nesse sentido, em maté
ria penal e processual, citamos como exemplos a utili
zação de penas alternativas, a suspensão condicio
nai do processo, com a possibilidade de conciliação
com a composição civil dos danos, e a implantação
do programa de proteção às testemunhas. Esse pro
grama, em especial, deve ser rapidamente melhora
do, sob pena de descrédito. Em recentes episódios
verificam-se falhas na sua implantação, como no
caso de Célio Arêas da Rocha, ex-policial que denun
ciou a atividade ilegal de funcionários da Agência Na
cional de Inteligência ABIN, num dos casos de maior
repercussão neste Governo, referente ao "grampo"
ilegal em conversas telefônicas no Bndes. Por 96 dias
Célio esteve sob proteção federal, com a promessa
de ajuda de custo mensal de 68 reais, auxílio-moradia
para a mulher e filho, documentos novos, com identi
dade falsa. Nada recebeu, e vive por conta própria.

Outro caso que merece ser citado é o do
ex-Deputado Hildebrando Pascoal. Ele e outros 51
réus são acusados de ligação com o narcotráfico no
Acre. Há 21 testemunhas que deveriam estar perma
nentemente acompanhadas por policiais. A estratégia
foi batizada de "Gosme e Damião". Uma das testemu
nhas foi o sul-africano Emannuel Opok Sphiel, expul
so da África durante o apartheid. Era policial e acusa·
ram-no de vender armas aos movimentos rebeldes.
No Acre foi cClndenado, por furto, a três anos de
prisão. Na cadeia entrou no esquema de tráfico, cor
rupção e extermínio. Virou traficante de cocaína. De
clarou-se disposto a revelar o que sabia desde que o
Governo o mande de volta à África. Hospedado em
hotel por indicação do programa, dirigiu-se a um bar
do outro lado da rua. Dois homens numa moto des
carregaram os revólveres contra o sul-africano. Erra
ram o alvo. Estava sem proteção e sabia demais.

Sobre o mesmo caso, um outro episódio merece
registro. No dia 12 de dezembro de 1999, Hildebrando
Pascoal viajou de Brasília para o Acre algemado junto
com o principal acusado, o ex-policial militar Marcos
Gonçalves. Ao desembarcar no aeroporto de Rio

Branco, Gonçalves anunciou que mudaria o depoi
mento.

De forma semelhante, o motorista Jorge Meres,
acusado de envolvimento com esquema de roubo de
cargas, caminhões, fraudes, tráfico de drogas e ar
mas no Maranhão, foi colocado numa cela da Polfcia
Federal em Campinas em 1999, ao lado de trafican
tes que denunciara.

Outros casos repetem-se, como destacou a re
vista Época, edição de 7 de fevereiro de 2000, pági
nas 28 a 33: o caso da máfia dos fiscais, em que Afon
so José da Silva, em razão da inexistência de segu
rança do Estado, recebe apoio do Sindicato de Ambu
lantes; o caso de Wagner dos Santos, testemunha do
crimes da Candelária, que se encontra na Sufça; o
caso do traficante Carlos Antônio Ruff, assassinado
com quatro tiros ca cabeça, dezoito dias depois de
dar informações à polícia sobre o controle do tráfico
de drogas.

Há falhas gritantes no programa, mas bem aler
ta o Ministro da Justiça quando destaca que "todo cui
dado é pouco neste mundo". Esse tipo de programa
ganhou notabilidade a partir da década 70 na Itália
com o surgimento dos pentiti (arrependidos), que
passaram a contar o que sabiam sobre as ações da
máfia. O mais conhecido beneficiário do programa é o
mafioso Tommaso Buscetta, preso no Brasil em 1983.
Conforme os últimos dados disponíveis, há na Itália
mais de 1.170 colaboradores da Justiça sob proteção,
sendo que o programa concede novas identidades
aos protegidos e parentes e, em casos extremos, fi
nancia cirurgia plástica e pensões vitalícias. Esse pro
grama custava ao governo US$ 100 milhões.

Nos EUA, o programa existe há quase 30 anos
(o witness security program), e recebe US$50 mi
lhões/ano, beneficiando mais de 7.000 testemunhas.
O caso mais famoso foi o de Salvatore Gravano, as
sassino de 19 pessoas que fez um acordo para ficar
apenas três anos e meio na cadeia. Em troca, teste
munhou contra John Gotti, capo da máfia no
va-iorquina, condenado à prisão perpétua em 1992. A
justiça americana também passou a contar com ins
trumentos processuais como a plea bargain e a pro
bation. No Brasil, esse programa, também intitulado
de "delação premiada", foi instituído pela Lei n2

9.807/99 lei de proteção às vítimas, testemunhas e
acusados que colaboram com a investigação policial
ou com o processo, visando possibilitar a apuração, o
processo e a instrução, principalmente por meio da
prova testemunhal.
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Especialmente contra os delitos de maior poten
cial ofensivo, como grupos de extermínio, chacinas,
máfias de narcotráfico, que ganham visibilidade nesta
fase da vida nacional, o programa ainda não definiu
seus procedimentos com clareza. O Ministério Públi
co tem de aceitar o ingresso dos beneficiários, haven
do a previsão de recursos de R$2,3 milhões, incluindo
152 pessoas que aderiram ao programa. Objetiva, em
tese, a mudança de identidade, a transferência de re
sidência, ajuda financeira e proteção policial. Deve
conciliar confiabilidade e medidas para garantir a ve
racidade do sistema.

Portanto, o grande desafio é buscar denunciar e
atenuar essa crise, deixando o Direito Penal às áreas
onde houver falha de proteção aos bens jurídicos por
outros ramos do Direito. O Prof. Francisco de Assis
Toledo defende o sistema punitivo de reclusão ou de
tenção para o que denomina de ações violentas,
como homicídio, roubo, estupro, extorsão, seqüestro,
latrocínio, enfim, quando houver violência contra a
pessoa, denominando as demais de ações astucio
sas, quando houver fraude, esperteza, engodo.

Não se trata de questão simples, cabendo lem
brar que é uma das maiores demandas da opinião pú
blica, em especial das cidades, ao lado do desempre
go e de políticas sociais. Esse é o desafio de todos
aqueles que pretendem interferir de forma crítica e
propositiva na construção de seu hábitat.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma reclamação.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Reclama
ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha
reclamação é baseada no art. 96, § 1Q, que trata do
funcionamento do serviço administrativo da Câmara
dos Deputados. Estou desde ontem telefonando para
a loja da Varig que serve aos Srs. Parlamentares nes
ta Casa e ninguém me atende. Tentei novamente há
pouco, e nada. Há algum problema? Se não houver
número suficiente de terminais naquela agência, su
giro à Câmara que os amplie. Se for problema da Va
rig, que a empresa tome providências. Os Deputados
têm de ser atendidos numa de suas necessidades bá·
sicas: irà cidade de origem e retornar a esta Capital.

Sr. Presidente, estou fazendo esta reclamação
porque ontem fiquei bastante tempo no aeroporto li
gando para o ramal 7337 e seus seqüenciais, mas em
momento algum alguém se dispôs a atender a minha
ligação. Peço providências da Mesa no sentido de re-

solvero problema. Não quero regalias. Quero apenas
ser atendido normalmente, como qualquer cliente.

As empresas aéreas localizadas no interior da
Câmara têm um público alvo. Podem vender passa
gem diretamente, sem ter de fazer nenhum tipo de pu
blicidade. Portanto, deveriam tratar-nos de melhor for
ma.

O SR. I)RESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Está registrado o protesto de V. Ex!. A Mesa tomará as
providências necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Hélio, pelo
PDT.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs. Deputados, trago
neste momento duas preocupações e duas recomen
dações. A primeira preocupação é com o relatório do
Congresso americano, que assumiu a posição de re
comendar que o Banco Mundial não ofereça mais em
préstimos a países da América Latina e deixe essa
responsabilidade somente para o BIRD Banco Inte
ramericano de Desenvolvimento.

O Banco Mundial deve, de acordo com o que
disse ontem o Congresso americano, preocupar-se
com países mais pobres e com doações, não com
empréstimos. Disse ainda aquele Congresso que o
Banco Mundial deveria abandonar aAmérica Latina e
a Ásia, passando a responsabilidade para o BIRD e
para o Banco de Desenvolvimento da Ásia, e que
dentro de cinco anos todos esses bancos de fomento
social devem sair dessa perspectiva de ajudar países
em desenvolvimento e apenas atender a países que
tenham renda anual menor do que 2.500 dólares per
capita, excluindo dessa forma Brasil, Argentina, Chi
le, México e Uruguai, limitando esse crédito para Co
lômbia, Peru, Venezuela, Costa Rica e Panamá.

Essa recomendação do Congresso americano
faz com que nesta Casa tenhamos o fundamental tra
balho de buscar solução estratégica para que o Con
gresso brasileiro promova e intensifique ações de
parceria e n~lacionamento econômico com a Penín
sula Ibérica. Por quê? Porque temos muito em co
mum. Temos as origens, o passado e a facilidade da
língua, que fazem com que se dêem negociações de
mútuo interElsse.

A Câmara dos Deputados e o Congresso Nacio
nal deveriam dar essa resposta, principalmente por
que esses países não se interessam em ajudar a po
breza, mas em utilizar competentemente as riquezas
dos países da América Latina e do Caribe. Essa é a
primeira recomendação que apresento à Casa.
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Por último, recomendamos às autoridades dos
Estados que SI;) preocupem com a segurança pública
na época do Carnaval, que começa no próximo fim de
semana. O Carnaval é a festa mais democrática de in
tegração racial, de ritmo, de interação social e econô
mica, e é profundamente solidária. Vive-se em pleni
tude a democracia através do ritmo. Nesses dias, os
discursos são substituídos por letras de músicas ale
gres que, à sua moda, reivindicam melhores salários,
justiça social no trato com as pessoas, educação po
pular, e assim por diante.

Mas não podemos esquecer que o impacto nas
ações de saúde nessa época gira em torno de 4 bi
lhões de reais l:l que cerca de 10% das pessoas aten
didas em prontos-socorros são vítimas da violência.

Hoje, caros colegas, pasmem: gastamos quase
7% do PIB, ou seja, mais ou menos 36 bilhões de reais
por ano, direta ou indiretamente, com a violência ur
bana e suas conseqüências. O impacto somente nas
ações de saúde custa cerca de 4 bilhões de reais por
ano. No atendimento em prontos-socorros, cerca de
10% dos casos; são de vítimas da violência urbana.

A perda maior, não mensurável, é a de tempo de
vida. A morte por violência significa a perda de 35
anos de vida, comparável à perda de 15 anos com a
morte por câncer e de 12 a 15 anos por doenças car
díacas.

Outro aspecto é o da incapacitação temporária,
que atinge cerca de 5 milhões de pessoas, sem falar
nos mais de 100 mil incapacitados definitivamente.

O MinistMo da Justiça prevê gastos com ações
e diretrizes nacionais da ordem de 3 bilhões de reais.
Isso é pouco, quando comparados aos 4 bilhões gas
tos somente no atendimento das vítimas da violência
urbana. Eis alguns exemplos do impacto da violência
sobre os orçamentos da Seguridade Social: 27% dos
atendimentos do SUS (15 bilhões/ano); 72% do total
da CPMF que são transferidos para o Ministério da
Saúde (5,2 bilhôes de reais) e um custo diário de UTI
de 3 mil dólares por vítima de violência urbana.

Sr. Presidl~nte, deixamos como última recomen~

dação às Secretarias de Segurança Pública dos Esta
dos a de que ajam de forma competente e ágil, a fim
de proporcionar ses dias festivos de Carnaval ma~
ior segurança ao povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jaques Wagner,
pelo PT. S.Exa. disporá de três minutos na tribuna.

O SR. JA(~UES WAGNER (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna falar

da perplexidade que tomou conta da população de
Camaçari, a 50 quilômetros de Salvador, município
extremamente rico que abriga o Pólo Petroquímico de
Camaçari, o maior do Nordeste e do Brasil. E a cidade
receberá a Ford e a Monsanto, constituindo-se segu
ramente no maior pólo industrial da Bahia e de todo o
Nordeste.

Apesar de o Município abrigar indústrias de
ponta, a população está perplexa basicamente por
dois motivos: primeiro, mais uma vez, no dia de hoje
Camaçari ocupa toda uma página policial do jornal A
Tarde, que noticia a existência de um verdadeiro es
quadrão da morte naquele Município, com a conivên
cia de prepostos da Polícia Civil e do cartório do crime
na cidade mistério até hoje não elucidado.

Exijo que as autoridades estaduais esclareçam
definitivamente um processo que se iniciou em outu
bro do ano passado, quando uma testemunha teve a
coragem, graças ao programa Pró~Vida, de denunciar
todo o esquema montado pelo ex~Comandante do
Batalhão da Polícia Militar. Foram 20 as mortes su
cessivas desde outubro do ano passado, e ainda
nada foi resolvido. A população de Camaçari e a
sociedade baiana exigem o esclarecimento dos cri
mes.

Como se não bastasse a perplexidade com
essa máfia não desvendada em Camaçari, a popula
ção também sofre com a recente distribuição dos car
nês de IPTU segundo motivo de minha vinda à tribu
na.

Parece jocoso, mas o único termo que encontro
para definir a postura da Prefeitura de Camaçari é di
zer que deu a louca no Prefeito ou deu a louca na Pre
feitura. Cada residência recebe quatro, cinco carnês,
e os aumentos variam entre 200% e 350%.

Acredite V. Ex!, Sr. Presidente: existem carnês
de IPTU, entregues na residência do proprietário, que
no espaço destinado ao nome do proprietário apare
ce a palavra "ignorado". O cidadão de Camaçari serve
apenas para pagar impostos: IPTU, taxas rodoviária,
sanitária e de iluminação pública, mas não é sequer
reconhecido pela Prefeitura. No carnê de IPTU, repito,
simplesmente aparece a expressão "proprietário
ignorado".

A população de Camaç&ri está perplexa com os
fatos que trago ao conhecimento do Congr&sso
Nacional.

Muito obrigado a V. Ex!.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Fer
ro, pelo PT. S. Ex! disporá de três minutos na tribuna.
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o SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, temos em mãos de
claração do empresário que representa o monopólio
privado do sistema de distribuição de energia elétrica
do Nordeste, Iberdrola. Esse cidadão afirma que em
presas pagas que dão lucro, como as geradoras do
sistema Eletrobrás, não devem ser vendidas, e que
seria uma imprudência se isso acontecesse. É lamen
tável assistirmos a um empresário com evidentes in
teresses comerciais fazer tal afirmação.

No mesmo dia, o Ministro Rodolpho Tourinho
declarou estar preparando uma surpresa para acele
rar o processo de privatização. E mais embaixo afirma
que isso se constitui numa variável de incerteza na
execução do acordo com o Fundo Monetário Interna
cional.

Essa situação é deplorável. Assistimos à venda
da Companhia Energética de Pernambuco ao grupo
Iberdrola. Esse grupo assume a companhia dando li
ções de como preservar o patrimônio nacional, o que
chega às raias do absurdo, enquanto assistimos à
mobilização do Governo para vender a Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco.

Deputado Severino Cavalcanti, não podemos
aceitar esse tipo de atitude que claramente prejudica
o País e visa atender tão-somente ao acordo com o
Fundo Monetário Internacional, colocando em risco a
nossa soberania.

Sr. Presidente, é lamentável que tenhamos de
ficar batendo nessa tecla, mas agora é o reconheci
mento de que estamos corretos ao ouvir vozes de em
presários insuspeitos questionando o programa de
privatização do setor elétrico brasileiro.

Esperamos que o Governo tenha sensibilidade
e que a bancada dos Deputados do Nordeste levan
tem a voz contra mais esse crime de lesa-pátria que
está sendo perpetrado na tentativa de privatizar a
Companhia Hidrelétrica do São Francisco, Furnas e
Eletronorte, empresas que deveriam ficar nas mãos
do Governo.

Se a iniciativa privada quiser participar, que
construa hidrelétricas, que entre na expansão do sis
tema, mas não venha aproveitar-se de empresas pa
gas e amortizadas e que não deveriam ser leiloadas a
não ser por interesse do povo brasileiro.

Muito obrigado a V. Ex!!, Sr. Presidente:

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

, O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem,v. Ex!! a palavra.

OSR.IiENRIQUE FONTANA (PT- RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
rapidamente dar entrada a um requerimento. Hoje, na
Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamen
tos, fomos informados, mais uma vez, de que o Brasil
tem mais de 30 mil produtos farmacêuticos licencia
dos. Para se ter idéia, a Suécia tem 2.700; os Estados
Unidos, 6 mil; e a Inglaterra, 12 mil. Então, evidente
mente, circula no mercado brasileiro um grande volu
me de mediGamentos ineficazes.

Estamos apresentando uma indicação ao Minis
tro da Saúde, sugerindo que S. Ex!crie uma comissão
de notáveis junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, para recadastrar todos os mais de 30 mil
medicamentos que circulam no Brasil, o que, segura
mente, vai reltirar de circulação mais da metade deles,
porque são totalmente ineficazes e estão lesando a
economia popular, já que estão sendo vendidos para
curar determinados males que eles não têm possibili
dade alguma de curar.

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

Com a palavra o nobre Deputado Rafael Guerra, pelo
PSDB.

O SR. RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs.
Parlamentares, venho a esta tribuna também para
abordar o tema medicamentos.

A Nação acompanha, atenta e estupefata, os
trabalhos da CPI dos Medicamentos, que vem des
vendando as mazelas relativas ao mercado de medi
camentos no Brasil, como o superfaturamento de ma
térias-primas, a sonegação de impostos na remessa
de divisas; enfim, são muitos os fatos que estão sen
do revelado~) para a Nação.

Élouvável, sob todos os aspectos, o trabalho in
cansável da CPI, prestando enorme serviço à popula
ção brasileira. O Ministro José Serra, por outro lado,
vem conduzindo com firmeza a política nacional de
medicamentos, cujos pontos mais polêmicos foram
abordados por S. Exa. em recente artigo publicado no
jornal Folha de S.Paulo.

Muitos pontos relativos à política de medica
mentos já estão acordados e podem de imediato ter
acelerada sua implementação, merecendo, para isso,
o respaldo político desta Casa. Entre os aspectos da
implementação, ressalto como fundamentais: primei
ro, o fortalec:imento dos laboratórios oficiais, que de
têm hoje 4% do mercado, mas produzem medica
mentos até 1.500% mais baratos do que os postos no
comércio e podem efetivamente ter um papel regula-
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dor do mercado; segundo, a política relativa aos ge
néricos.

Para a implementação dos genéricos, que vem
sendo agora finalmente acelerada no País, encami
nhamos algumas sugestões, como a redução do
ICMS dos Estados, para que esses medicamentos
possam ter o SE~U custo reduzido. No caso de demora
nos testes de bioequivalência e de biodisponibilidade,
que o Ministério possa até mesmo aventar a possibili
dade de importar genéricos de países que já têm
esse mercado estabelecido, como, por exemplo, o
Canadá.

Estou apresentando, nos termos do art. 113,
inciso I, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requerimento para que seja encaminha
do ao Poder Executivo indicação que sugere negocia
ção no Mercosul para reduzir a carga tributária de me
dicamentos de uso humano, uma vez que os medica
mentos de uso veterinário já têm praticamente isen
ção de impostos.

Como é do conhecimento de todos desta Casa
e também do Sr. Ministro, os medicamentos de uso
humano e seus insumos são tributados quanto ao
Imposto de Importação pela tarifa externa comum do
Mercosul. Esse imposto compõe o custo dos medica
mentos, aumentando, portanto, o preço final dos re
médios na farmácia.

Como contribuição ao grande esforço que vem
sendo realizado para a redução dos preços dos remé
dios, parece-me que o Estado deve contribuir com
sua parcela, reduzindo-lhes a carga tributária.

Sugiro, portanto, nessa indicação ao Ministro da
Fazenda, que S. Ex! determine a inclusão na pauta de
negociação com o Mercosul a isenção ou redução a
zero das alíquotas da tarifa externa comum incidente
sobre esses medicamentos.

Além disso, Sr. Presidente, encaminho a V. Ex!
também dois outros projetos relativos à área de medi
camentos que precisam ser implementados em nos
so País. O primeiro deles trata da distribuição gratuita,
ou, caso não seja possível, do reembolso pelo Poder
Público do valor pago por medicamentos prescritos
no âmbito do Sistema Único de Saúde ambulatórios,
hospitais, prontos-socorros; medicamentos da ltnha
da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
Rename, que o Ministério já possui; medicamentos
de uso contínuo como anti-hipertensivo, insulina etc.,
e medicamentos excepcionais que têm alto custo.

Proponho também a criação de uma câmara se
torial para monitoramento dos preços dos medica
mentos, uma vez que 05 medicamentos não podem

ser tratados como perfumaria, porque são essenciais,
são direito do cidadão, como é o direito à saúde que
está na Constituição. O direito à saúde não implica
apenas consultas e exames, mas também medica
mentos.

Essa câmara setorial poderia, claro, após exa
me desta Casa, ser constituída por representantes do
CADE, da Secretaria de Acompanhamento Econômi
co, da Secretaria de Direito Econômico, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério Públi
co, da indústria do atacado e do varejo na área de me
dicamentos e dos usuários.

Eram esses os pontos que eu queria apresentar
como uma contribuição a todo o processo que já vem
sendo conduzido na CPI dos Medicamentos com tan
ta competência. É hora de começarmos a produzir
medidas que venham a reduzir o preço final dos medi
camentos para o consumidor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Deputado Osvaldo Sobrinho,
por três minutos, a fim de complementar o tempo do
PSDB.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco/PSDB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sre e
Srs. Deputados, venho à tribuna neste momento para
trazer ao conhecimento desta Casa uma aflição do
Estado de Mato Grosso com relação às suas estra
das.

Por mais que o Governador do Estado tenha lu
tado para encontrar uma solução, apesar dos poucos
recursos disponíveis, não temos tido a oportunidade
de ver sanado o problema cruciante da época das
grandes chuvas, ou seja, não conseguimos resolver
os problemas das nossas rodovias.

Mais de quinze Municípios da região norte do
Estado Terra Nova do Norte, Guarantã do Norte, Ma
tupá, Colider, Nova Canaã do Norte, entre outros es
tão em estado de calamidade pública. Praticamente
todo o tráfego daqueles Municípios está parado, por
que as chuvas torrenciais lastimavelmente causaram
danos às estradas de terra ali existentes. O Governo
do Estado e os Prefeitos, por mais que tenham boa
vontade, acham-se impedidos de resolver o proble
ma, porque os seus recursos são poucos.

Mato Grosso é um Estado emergente, com pro
blemas sérios, mas é um Estado que tem crescido
acima da média nacional, dado ao trabalho e à luta do
nosso Governador e dos nossos Prefeitos. Mas, mes
mo assim, é necessária uma ajuda, uma colaboração
do Governo Federal, para que possamos solucionar
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esse problema cruciante que prejudica o transporte
dos nossos produtos, principalmente neste momento
grave por que passa Mato Grosso. As estradas danifi
cadas impedem que transportemos as riquezas que
produzimos no extremo norte do Estado.

Portanto, o meu apelo aos Ministros, principal
mente ao Ministro dos Transportes, é no sentido de
que olhem para o Mato Grosso com carinho. Trouxe
mos, na última semana, vários Prefeitos a Brasília,
tanto eu quanto o Deputado Welinton Fagundes, para
um encontro como os Srs. Ministros, para pedir a
S. Ex!!!! que olhem com carinho esse problema crucial
do Mato Grosso, mas não sabemos que resultado te
remos no curto prazo.

Fica o nosso apelo, em âmbito nacional, para
que olhem para o Estado, que indiscutivelmente po
derá dar respaldo ao Brasil, não só por ser um Estado
produtor, mas por ser um Estado de novas fronteiras,
que hoje é o primeiro produtor de algodão do Brasil.
Trata-se de um Estado que produz soja, milho e arroz,
e indiscutivelmente está dando o respaldo necessário
às aflições deste País.

Deixo aqui, em meu nome e em nome do Depu
tado Welinton Fagundes, registrada a nossa vontade
de ver esse problema resolvido rapidamente, para
que possamos novamente ver fluir a economia ma
to-grossense e a paz de volta para aqueles homens
que trabalham a terra e, conseqüentemente, fazem a
riqueza do nosso Estado.

Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunida-
de.

Era o que tinha a dizer.
O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Tem V. Ex!! a palavra.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro aproveitar esta oportunidade para informar à Casa
que estou apresentando requerimento sobre um de
sastre ambiental ocorrido recentemente no complexo
estuarino das lagoas Mundaú e Manguaba, que en
volve oito Municípios alagoanos em torno de Maceió.
Esse desastre trouxe significativa dificuldade para os
moradores dessa região, pois causou enorme mor
tandade de peixes, crustáceos e moluscos.

Nesta oportunidade, quero fazer um apelo, em
nome do povo alagoano, por meio deste requerimen
to, ao Sr. Ministro Sarney Filho, no sentido de que de
termine uma ação emergencial a respeito. Que S.Ex!!
faça o possível para alocar recursos apropriados, a

fim de possibilitar a sobrevivência dos que dependem
daquelas lagoas. Fazem-se urgente a retirada dos
entulhos e a conseqüente apuração sobre a re8:~on

sabilidade dEI possíveis agentes infratores, à luz da
legislação ambiental em vigor.

Faço este apelo não só em meu nome, mas no
da Liderança do PPS.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado a V. Ex!! e ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria
de Sá, pelo PPB.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - sr.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, quanta celeuma em relação à situação do
Judiciário no último fim de semana! Parece até que
muitos queriam que ocorresse a greve dos juízes;
gostariam que isso acontecesse, para ver no que iria
dar.

Sabemos nós que todo o funcionalismo está em
seu sexto ano sem nenhum reajuste. De maneira ge
rai, em razão da reforma administrativa, dos projetos
regulamentadores e da reforma da Previdência, o
servidor público não tem tido poder de articulação, e o
desemprego que campeia na iniciativa privada não
lhe oferece alternativa de ir para essa área. Então, ele
fica subjugado e acaba não tendo possibilidade de ar
ticular uma lentativa de recomposição das perdas
contínuas e acumuladas. E quando um Poder sente
essa dificuldade, manifesta sua insatisfação, até por
que já nas reformas administrativa e previdenciária
grande númBro de magistrados acabou aposentan
do-se precocemente; poderiam continuar trabalhan
do mais algum tempo, mas a dúvida acabou fazendo
com que muitos, diante do receio sobre a indefinição
da regulamentação das medidas, largassem a fun
ção. Muitos, depois disso, agora em fase recente, já
tendo o esco~ de magistrados, acabam demitindo-se e
vão para a iniciativa privada, vão advogar, porque sa
bem que a situação está difícil.

Então, cria-se uma tentativa de conseguir algUM
ma recomposição salarial. E o resultado, talvez, t(&nha
sido o do desespero do momento. Para impedit que
todo o Poder fosse atingido, o Ministro Carlos Velloso
procurou desesperadamente uma solução, que foi
encontrada pelo Ministro Nelson Jobim, depois de
conversar com o próprio Palácio do Planalto. Haja vis
ta que quaSE' a totalidade dos Ministros do STF abriu
mão do que prevê a liminar do Ministro Nelson Jobim.

E todos vêm algo naquela onda de crítica. Aí,
então, eu faço a minha pergunta: será que queriam
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que não fosse acertada a situação e houvesse a gre
ve, para degringolar numa situação que poderia colo
car em risco a harmonia entre Poderes? Será que é
isso que queriam? Certamente, o Governo tem inte
resse nisso. O Governo já acabou com este Legislati
vo o Legislativo já está desmoralizado, e agora bus
ca solapar o Judiciário, atingi-lo mortalmente, para
poder salvar-se e mostrar que a culpa pelas mazelas
do País não é dos governantes, mas sim do Legislati
vo e do Judiciário.

É impossível que, depois das tratativas ocorri
das entre o Executivo e o Judiciário, S. Ex! o Sr. Presi
dente da República venha tentar, como se diz vulgar
mente, deixar mal apenas o Judiciário, como se lhe ti
rasse a escada, deixando-o pendurado como único
responsável por tudo que está acontecendo. Acho
que estamos correndo o sério risco de, uma vez já
desmoralizados o Legislativo e o Judiciário, salvar-se
o Executivo. A que preço?

Temos de colocar os pontos nos is, ter cautela,
até porque nem o Legislativo nem o Judiciário, lamen
tavelmente, têm verbas para delas se utilizarem de al
gumas maneiras duvidosas, a fim de obter a compla
cência dessa ou daquela organização. O Judiciário
não pode fazê..lo, assim como o Legislativo.

Lembro-me de que há mais de dois anos, numa
cerimônia realizada na Apamagis, em São Paulo, eu
discordava respeitosamente do atual Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Velloso
que ainda não estava nessa condição. Data venia do
Ministro Carlos Mário Velloso, eu dizia que o Executi
vo queriajustal11ente o que está acontecendo hoje, ou
seja, desmoralizar o Judiciário, conforme já fizera
com o Legislativo, para ficar numa posição cômoda.

E o pior de tudo é que alguns Parlamentares,
que têm o mesmo tipo de complementação agora re
clamada pelo ,Judiciário, vêm a esta tribuna e ficam
desancando aquele Poder. Será que o Judiciário e o
Legislativo são os responsáveis pela crise que vive
mos? Ora, democracia pressupõe harmonia entre os
Poderes.

Mas é verdade que quero fazer o mea-culpa.
Muito mais culpa tem o Legislativo do que o Judiciá
rio, pois o Legislativo tem homologado candidamente,
de maneira sub-reptícia, todas as vontades do Exe
cutivo. Ainda agora percorre esta Casa uma lista de
apoio a emendas à PEC das medidas provisórias.
Querem solapar tudo aquilo que já reclamamos sobre
as medidas provisórias. Querem acabar com o
art. 246, que foi uma conquista desta Casa numa das
primeiras emendas constitucionais enviadas pelo Go-

vemo anterior , para impedir que fossem utilizadas
medidas provisórias para regulamentar emendas
constitucionais. Não tenham dúvida. Vão conseguir.
O pior é isso: vão conseguir!

E muitos que aqui criticam o Judiciário, que en
traram na onda demagógica, fácil, assinaram essa
emenda, que vai permitir que a medida provisória
possa, após sua alteração, regulamentar a emenda
administrativa, a emenda previdenciária e quaisquer
outras emendas, simplesmente jogando todos na
cova dos leões.

Alguém vai salvar-se? Não sei. É preciso ter cal
ma, cautela. É preciso ver a situação de cada Poder e
encontrar uma alternativa e uma saída.

E não me venham dizer que o Presidente da Re
pública não sabia da liminar que foi concedida no últi
mo fim de semana para tentar evitar uma greve de
conseqüências incalculáveis. Certamente todos os
demais setores, na seqüência, iriam fazer os seus re
clamos; e qual seria a solução?

Por isso é que, no início do meu manifesto, disse
que muitos apostavam na greve sem estarem preocu
pados com a sua conseqüência. O Ministro Carlos
Velloso preocupou-se com isso, lutou de uma forma
tenaz e persistente, na busca desesperada de uma
alternativa, e aqueles que tinham uma parcela da res
ponsabilidade e não quiseram sentar-se para buscar
uma alternativa não venham agora tentar fazer jogo
sujo, sórdido, soez, com o Judiciário.

Não se pode, por uma pequena parcela aqui ou
ali, querer atingir o Judiciário como um todo, como já
fizeram com o Legislativo. Seria muito mais fácil, Sr.
Presidente, vir aqui e fazer a catilinária, a crítica de
magógica, mas é hora de ter responsabilidade e lem
brar que não é o Judiciário o culpado pelo que está
acontecendo. A culpa é do Executivo e também desta
Casa, que não tiveram a determinação para encontrar
soluções.

É muito fácil criticar o outro sem ver a sua parce
la de responsabilidade.

Quero cumprimentar o Ministro Carlos Velloso
pela sua tentativa desesperada de buscar uma solu
ção, e os demais Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral, os quais abriram mão dessa gratificação, fican
do demonstrado que a preocupação não era com a
cúpula do Judiciário, mas com a sua base, que passa
por sérias dificuldades. Vários juízes e fizemos o le
vantamento nos últimos meses pediram demissão, e
formar juiz não é coisa fácil. É muito difícil. E, de re
pente, estamos nesta Casa lutando para construir
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uma democracia, para termos a harmonia dos Pode
res.

É verdade que precisamos encontrar uma solu
ção não só para o teto, mas também para o salário mí
nimo. Temos que lutar, e vamos lutar para isso. Vamos
tentar buscar o auxílio-barraco para aquele mais so
frido, que vive realmente uma situação difícil.

Sr. Presidente, atacar irresponsavelmente outro
Poder, fazendo o jogo de um outro Poder, é uma irres
ponsabilidade ainda maior. A alguns está faltando um
pouco de responsabilidade e de maturidade; a outros,
lamentavelmente, sobra a demagogia, o aplauso fácil
e a crítica pela crítica. Essa não é a solução.

A crise no País é muito maior do que parece, é
muito mais grave do que se imagina, e a hora é de
responsabilidade. Pelo menos tenho tranqüilidade ao
cumprimentar o Ministro Carlos Velloso.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Novais,
pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sf! e Srs. Deputados,
tivemos uma semana extremamente positiva na CPI
dos Medicamentos. Alguns Deputados já trouxeram de
poimentos nesse sentido hoje, mas quero reforçá-los
mencionando as presenças do ex-Deputado Elias Mu
rad e do Secretário da Receita Federal.

O Secretário fez declarações extremamente
graves. Ele afirmou que o setor de medicamentos no
Brasil tem uma margem de lucro líquida de 45%, en
quanto a do setor de cervejas é de 33% e a do setor
de cigarros, 23,5%. Isso revela a quem estamos en
tregues. É uma das maiores margens de lucro da in
dústria.

O Presidente da Associação Brasileira de Labo
ratórios Nacionais chegou a admitir que a margem de
lucro dos laboratórios equivale à dos banqueiros, po
rém os banqueiros não pagam impostos, e os labora
tórios pagam.

As declarações do Sr. Everardo Maciel, Secretá
rio da Receita Federal, deixaram a CPI muito determi
nada a tomar uma decisão que foi hoje referendada: a
quebra do sigilo bancário dos 21 laboratórios que par
ticiparam da histórica reunião do dia 27 de julho de
1999. O povo brasileiro lembra-se e os Srs. Deputados
têm conhecimento de que, nessa data, 21 laboratórios
do Brasil reuniram-se na Fundação Getúlio Vargas,
articulados pelo Laboratório Jamssen-Cilag, que pro
duz os medicamentos Johnson & Johnson, com uma
pauta predeterminada de três pontos. O primeiro era
o combate aos genéricos; o segundo, o combate à re-

dução que as UNIMED estavam conseguindo nos
preços dos medicamentos, e o terceiro, o redesenho
das distribuidoras no Brasil, porque a indústria de me
dicamentos achava que muitas delas lhe causavam
prejuízos.

Dessa pauta bem definida vazou uma ata, que
passou a ser um instrumento denunciado pelo Con
selho Regional de Farmácia do Distrito Federal. Foi
denunciada à Polícia Federal, ac Ministério Público
Federal, a esta Casa, e foi tambén, um dos elementos
que fizeram com que essa CPI fosse desencadeada.

Depois de cinco CPls que aconteceram nesta
Casa, das q,uais o ex-Deputado Elias Murad partici
pou de pelo menos três fazendo afirmações importan
tes, conseguimos quebrar sigilos fiscais há um mês e
sigilos bancários agora.

Vamos encontrar, com certeza, pelas declara
ções do Presidente do Banco Central e do Secretário
da Receita Federal, margens de lucro impressio
nantes, remessas ao exterior significativas, transfe
rências de tecnologia, superfaturamento de maté
rias-primas para que o lucro seja reduzido. Há dez la
boratórios no Brasil que, apesar desses lucros fabulo
sos, não pagam Imposto de Renda, e um dos sinto
mas claros E~ evidentes é o superfaturamento de ma
térias-primas das filiais do Brasil pelas matrizes do
exterior.

Portanto, Sr. Presidente, esse é um quadro bas
tante interessante, e o povo brasileiro tem que acom
panhá-lo com muita determinação, porque estamos
lutando contra um setor cartelizado no mundo inteiro,
que tem como prática não levar em conta se está ven
dendo medicamento, automóvel, televisão ou uma
lata de ervilha. Para eles, é a mesma coisa. Ni!io que
rem saber se o medicamento é um bem público que
tem um impacto enorme na saLJe de um povo. Que
rem vender por vender, principalmente aqui na Améri
ca Latina.

A "empurroterapia", Sr. Presidente, não é só
uma determinação do varejo. É uma determinação
que vem de cima para baixo, passando pelas distri
buidoras e chegando ao varejo, e nós brasileiros, nos
sos filhos, nossos idosos, estamos todos submetidos
a essa situação.

Sr. Presidente, somos o quarto maior mercado
do mundo em medicamentos. Ora, se analisarmos
que o Brasil é o 70º no IDH índice de Desenvolvimen
to Humano, e o quarto mercado do mundo em medi
camentos, veremos que há algo muito errado. É exa
tamente a "empurroterapia", é todo esse processo em
que o medicamento se transforma em mercadoria co-
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mum, e '1ende·se medicamento como se vende fari·
nha, automóvel ou qualquer outro bem de consumo.

Portanto, Sr. Presidente, a partir deste momento
haverá a quebra de sigilo bancário desses 21 labora
tórios. O Presíclente Nelson Marchezan, numa atitude
correta, deu dez dias ao Banco Central para que acio
ne e faça essa documentação chegar fi

Temos também, Sr. Presidente, que investigar
um dos maiores problemas da cadeia de medicamen
tos no Brasil, que é exatamente a distribuição. Vamos
atacar a distribuição nos próximos dias. Só para dar
um exemplo, a Panarello, que é a maior distribuidora
do Brasil, tem um faturamento por mês de 160 mi
lhões de reais. É um enriquecimento muito rápido,
muito abrangente.

No Ceará, por exemplo, não há mais nenhuma
distribuidora local. Todas foram compradas por uma
distribuidora que é a mesma que banca o "Poupa Ga
nha". É nesse nível de transações comerciais que o
medicamento está incluso, e, conseqüentemente, o
povo brasileiro está submeth lo a isso.

Portanto, nessa distribuição, só de débito com a
Receita Federal há meio bilhão de reais - 525 milhões
de reais só de débito na Receita Federal! Há carga
roubada e todo tipo de transação fraudulenta, confis
co etc. Tudo isso precisa ser investigado. É nesta eta
pa que nós temos que trabalhar conjuntamente, in
vestigando a indústria, o cartel, a distribuição, com
esse nível de sonegação, e também o varejo.

Em relação ao varejo, houve aquele caso his
tórico e já marcante da CPI, o do Presidente da
Associação Brasileira das Redes de Farmácias e
Drogarias, o Sr. Aparecido Camargo, que foi à CPI e
fez aquela afronta ao povo brasileiro, dizendo que o
B.O., o medicamento bonificado, era o "bom para otá
rio", que todos nós estávamos consumindo. Esse pre
cisa também ser investigado. As redes cresceram de
uma hora para a outra. O Sr. Aparecido Camargo, na
década de 70, era um balconista de farmácia; hoje, é
o maior dono de rede de farmácia do Paraná, é o que
tem o maior número de farmácias - 83 farmácias!
Como é que urna riqueza se forma com uma rapidez
tão grande com uma lucratividade, admitida por ele,
de 2,5%? Isso é impossível!

É claro que nisso há todo tipo de malandragem,
de falsificação, de envolvimento com laboratórios
clandestinos. Nós temos que agilizar os trabalhos
para que isso seja resolvido no Brasil.

Então, eu quero deixar esta mensagem de oti
mismo a respeito das investigações que estão ocor
rendo. Hoje foi conseguido um consenso. Anterior-

mente, havia muita disputa dentro da CPI para se de
cidir se se quebrava ou não o sigilo. Ontem, o Secre
tário (.,"" deceita Federal disse que não tinha sentido
fazer uma quebra só de sigilo fiscal, que era preciso
quebrar também o sigilo bancário. Essa foi a pá de cal
e hoje a CPI, por unanimidade, decidiu pela quebra
do sigilo; com certeza, teremos novidades nos próxi
mos dez dias.

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que
recebi, lá no nosso estado, diversos reclamos de pes
soas que assinam as TV a cabo. Soube que houve
uma mudança do sistema da TV Câmara. Depois da
nova licitação, da qual a EmbrateI foi a vencedora,
houve uma alteração do sistema e a muitos locais do
Brasil o sinal da TV Câmara não está chegando neste
momento.

Ora, esse é um instrumento muito importante
para a democratização das informações do nosso
Parlamento. Temos que fazer com que ele chegue a
mais locais, que essa cobertura da TV Câmara seja a
mais ampla possível, para que o povo tenha uma no
ção dos debates e do avanço da democracia que bus
camos que esse Brasil alcance com mais rapidez.

Faço um apelo a V. Ex!, assim como já fiz pesso
almente ao setor da TV Câmara aqui na Casa, no
sentido de que se agilize o quanto antes esse contato
com as diversas redes do Brasil, a fim de que esse
problema técnico seja imediatamente resolvido. A lei
manda que todas as TV a cabo do País transmitam a
TV Câmara e a TV Senado, pois são instrumentos im
portantíssimos de democratização das comunica
ções no Brasil, hoje tão oligopolizadas, centralizadas
em poucas redes de televisão.

Muito obrigado.
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Tem V. Ex! a palavra.
O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresentamos um requerimento que propõe a con
vocação de uma sessão solene da Câmara dos Depu
tados com o intuito de comemorar os 65 anos de exis
tência do programa A Voz do Brasil, que se completa
rão no mês de março.

Estamos coletando aqui algumas assinaturas
de colegas deputados e gostaríamos que V. Ex!,
que é um deputado emergente nesta Casa e repre
senta um bloco enorme, o dos deputados que pou
ca voz de decisão possuem, pudesse também as
sinar o requerimento, ser um dos autores dessa
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justa homenagem a esse veículo de comunicação,
que já se tornou uma instituição extraordinária
neste País.

Eu, que sou Deputado de um centro urbano, de
uma Capital, estou impressionado com a repercus
são que A Voz do Brasil produz em Cuiabá. No interi
or, nem se fala. Todas as vezes que retornamos à
nossa base, constatamos que dezenas de pessoas
ouvem a divulgação do nosso trabalho pelo progra
ma A Voz do Brasil, sabem da nossa atividade, do
nosso posicionamento; concordam ou discordam,
mas têm conhecimento do nosso trabalho. De acor
do com as pesquisas, é o segundo programa mais
ouvido no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Wilson Santos, não só assino como defiro o
requerimento de V. Ex!.

O SR. WILSON SANTOS - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

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

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero co
municar a esta Casa que a CPI do Narcotráfico está,
desde ontem, trabalhando no Paraná. É um trabalho
árduo. Fui informado que ontem trabalharam até as
duas horas da manhã, hoje retomaram o serviço logo
cedo e até agora ele não foi interrompido, sequer para
o almoço.

A CPI está desvendando problemas que já sa
bíamos existir na Polícia Civil. Ontem mesmo três po
liciais civis que foram convidados a depor foram pre
sos no momento da acareação, bem como um empre
sário da região metropolitana de Curitiba. É tão grave
a situação que hoje o Delegado-Geral da Polícia Civil
pediu demissão do cargo.

Isso, para nós do Paraná, é importante e bom, por
que agora sabemos que pode ser passada a limpo aque
la corporação. Infelizmente, boa parte da Polícia Civil do
nosso estado está comprometida com o narcotráfico.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WELINTON FAGUNDES - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco/PSDB 
MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr!! e Srs. Deputados, tendo sido o primei-

ro Presidente da Comissão de Desenvolvimento
Urbano da Câmara dos Deputados naquela épo
ca, a grande preocupação nossa era, e é até hoje,
o programa de habitação no Brasil, principalmente
para a população de baixa renda -, gostaria de co
municar a esta Casa uma experiência que tivemos
na cidade de Rondonópolis, no Estado do Mato
Grosso.

O Padre Lothar, pároco daquela cidade, tem
feito um trabalho muito importante no programa
habitacional, construindo mais de duas mil casas.
Lá, juntamos a experiência do projeto comunitário
de construção de casas, que são feitas em regime
de mutirão, e da Escola Técnica Federal do Mato
Grosso, que tem um programa alternativo de cons
trução com tijolo de solo/cimento; o Governo do
Estado, especificamente a Secretaria Estadual de
Justiça, entra com recursos do FAT, para qualificar
o trabalhador, e também a Caixa Econômica Fede
ral, que vai estar lançando financiamento por meio
da cesta básica de material de construção. Ama
nhã vamos estar lançando esse programa para a
construção de quinhentas casas. Mas o importante
é salientar que, além da construção das casas com
baixo custo, vamos estar também qualificando o
trabalhador.

Esse é um programa inédito, sobre o qual o
Presidente Fernando Henrique Cardoso já falou no seu
programa semanal de rádio, e queremos contribuir le
vando essa experiência para todo o Brasil. Com certe
za, com esse programa poderemos construir casas
para a população de baixa renda, o que ajudará a mini
mizar o problema de moradia no Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~ e Srso Deputados, uso este momento para
cumpriment.ar os companheiros do Tocantins, que fi
zeram um belo trabalho no Orçamento.

Dispúnhamos apenas de 158 milhões de reais,
orçamento que, na região Norte, era superior ape
nas ao do Estado do Acre. Mas, com o trabalho diu·
turno dos nossos Parlamentares aqui na Câmara
Federal, conseguimos elevar esse valor de 158 para
271 milhões.
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VIII - Encerramento

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

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
COMPARECEM MAIS OS SENHORES.:

Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB

Partido

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN

Presente de Roraima: 1

AMAPÁ

PSDB

PSDB
Badu Picanço

Fátima Pelaes

TV Câmara, inteirando-nos a respeito desse fato.
As providências já foram tomadas. Dentro de
uma semana, no máximo, o sinal estará sendo
restabelecido em todas as localidades até então
abrangidas pela imagem da TV Câmara. E mais:
já está em andamento a montagem da torre repe
tidora que vai atender às TV Câmara e Senado
aqui em Brasília, na região próxima de Sobradi
nho. Vamos chegar em UHF, o que estenderá
ainda mais o raio de ação da TV Câmara.

Feitos esses esclarecimentos, gostaria de di
zer da minha alegria por ver que a atual Mesa Dire
tora colocou à nossa disposição um instrumento da
maior importância para democratizar as informações
e levar ao conhecimento do povo brasileiro tudo
quanto se passa nesta Casa, quer nas Comissões
Técnicas, quer no Plenário e demais setores. Hoje
já se sente a falta desse sinal, o que foi causado
por problema técnico da firma vencedora da concor
rência. Desculpamo-nos por esse fato supervenien
te, que não dependeu da Mesa Diretora, mas da fir
ma vencedora da concorrência. Por outro lado, ale
gra-nos verificar o peso e a importância da TV Câ
mara no conjunto das comunicações do País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O
Deputado Ubiratan Aguiar acaba de responder ao
nobre Deputado Sérgio Novais, dizendo que providên
cias estão sendo tomadas. Nós que compomos a
Mesa e temos V. Exfi como grande executor dos tra
balhos desta Casa não tínhamos dúvida alguma so
bre isso. Em menos de cinco minutos V. Exfi veio ao
plenário confirmar que estão sendo tomadas as provi
dências.

Lembro que a nossa folha de pagamentos está
muito longe de atingir o que determina a Lei Cama
ta, e também que nós ainda temos um crédito que
ascende a mais de 1 bilhão de reais junto ao Gover
no Federal para a manutenção dos primeiros dez
anos do Tocantins.

Deixo aqui registrado nosso cumprimento à
bancada de Tocantins, principalmente aos Senado
res Eduardo Siqueira Campos, Carlos Patrocínio e
Leomar Quintanilha, e aos Deputados Darci Coelho.
João Ribeiro e Antônio Jorge, e também a todos os
que participamos do trabalho para elevar aquele or
çamento para 271 milhões neste ano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado
Ayrton Xerêz.

O SR. AYRTON XER~Z (PPS - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Severino Ca
valcanti, agradeço a deferência de V Exê, pois não po
deria deixar passar em brancas nuvens, sem registro,
os 435 anos de fundação da cidade de São Sebastião
do Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro, esse patrimônio ecológico,
ambiental, que orgulha todos os brasileiros, é uma
janela aberta, é um panorama que se abre para o
verde, para o azul, para o sol, para o mar. Esse pa
trimônio ecol6gico e ambiental precisa ser reverenci
ado; essa síntese política, histórica e econômica da
Nação brasileira precisa ter as suas datas mais im
portantes comemoradas.

Sei que V. Exfi se associa a mim nesta moção,
neste preito que fazemos à cidade do Rio de Janei
ro. Quero agradecer a V. Exa, Sr. Presidente, e soli
citar que seja inscrita nos Anais desta Casa esta
mensagem de regozijo pelo aniversário da cidade
do Rio de Janeiro.

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) 
Tem V. Ex! a palavra.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB 
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, há poucos instantes o nobre compa
nheiro e ccmterrâneo Deputado Sérgio Novais
veio à tribuna e fez uma reclamação no sentido
de que o sinal da TV Câmara não estava chegan
do a diversas localidades, fazendo também alu
são à concorrência vencida pela Embratel. Hoje
mesmo estivemos conversando com a direção da
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TOCANTINS

Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN

João Ribeiro PFL

Pastor Amarildo PPB

Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB

Presentes do Tocantins:4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN

Presente do Maranhão: 1

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB

Presente do Amazonas: 1

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN

BAHIA

PT

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Francisco Silva PST

Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST

Presentes do Rio de Janeiro: 4

Walter Pinheiro
Presente da Bahia: 1

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN

Marcos Lima ' PMDB PMDB/PST/PTN
Philemon Rodrigues PL PUPSL

Presentes de Minas Gerais: 4

EspíRITO SANTO

Rita Camata, PMDB PMDB/PST/PTN

Presente do' Espírito Santo: 1

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB

Marcos de Jesus PSDB

Ricardo Fiuza PFL
Presentes de Pernambuco: 3

PSDB/PTB

ACRE

PPS

PT

Márcio Bittar

Marcos Afonso

Presentes do Acre: 2

Presentes do Amapá: 2

PARÁ

PT

PFL

PFL

Babá

Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Presentes do Pará: 3

PSDB/PTB

PUPSL

PSB/PCdoB

DISTRITO FEDERAL

PCdoB
PFL

Agnelo Queiroz
Paulo Octávio

SÃO PAULO

André Benassi PSDB

De Velasco PSL
Maluly Netto. PFL
Presentes de São Paulo: 3

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB
Pedro Henry PSDB PSDB/PTB
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Teté Bezerra, PMDB PMDB/PST/PTN

Welinton Fa!~undes PSDB PSDB/PTB
Presentes de Mato Grosso: 6

PIAuí

PFL

CEARÁ

PMDB PMDB/PST/PTN

PMDB PMDB/PST/PTN

PSDB PSDB/PTB

PSB PSB/PCdoB

Paes Landim

Presente do Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL

Presente do Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Marcondes Gadelha PFL

Presente da Paraíba: 1

Aníbal Gomes

Pinheiro Landim

Rommel Feijó

Sérgio Novais

Presentes do Ceará: 4
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SANTA CATARINA

José Carlos Vieira PFL

Presentes de Santa Catarina: 1

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT

Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes do Mato Grosso do Sul: 2
PSDB/PTB

PSDBIPTB

PFL

PTB

ACRE

PTP

PSDB

Osvaldo Reis

Total de Ausente: 1

João Tota

Sérgio Barros
Total de Ausentes: 2

TOCANTINS

PMDB PMDB/PST/PTN

Pauderney Avelino

Silas Câmara

Total de Ausentes: 4
RONDÔNIA

PMDB PMDB/PST/PTN

PFL

Confúcio Moura

Oscar Andrade

Total de Ausentes: 2

PSDB/PTB

GOIÁS

PSDB

PFL

Juquinha

Vilmar Rocha

Presentes de Goiás: 2

Pedro Celso PT
Presentes de Distrito Federal: 3

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PMDB/PST/PTN

Presente do Rio Grande do Sul: 1

Partido

PSDBIPTB

PSB/PCdoBInácio Arruda

Moroni Torgan

Nelson Otoch

Total de Ausentes: 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB

Costa Ferreira PFL

Eliseu Moura PPB

Francisco Coelho PFL

Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN

Mauro Fecury PFL

Nice Lobão PFL

Paulo Marinho PFL

Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN

Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 10

CEARÁ

PCdoB

PFL

PSDB

Bloco

PUPSL

PSB/PCdoB

AMAPÁ

PSB

RORAIMA

PPB

PFL

PFL

PFL

PL

Almir Sá

Evandro Milhomen

Total de Ausente: 1

Francisco Rodrigues

Luciano Castro

Luis Barbosa

Robério Araújo

Total de Ausentes: 5

PARÁ

PFL

PMDB PMDB/PST/PTN

PSDB PSDB/PTB

PT

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB PMDB/PSTIPTN

Deusdeth Pantoja

Elcione Barbalho

Nicias Ribeil'O

Valdir Gazer

Total de Ausentes: 4

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL

José Melo PFL

Ciro Nogueira

João Henrique
Mussa Demes
Total de Ausentes: 3

PIAU[

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
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Ney Lopes PFL

Total de Ausentes: 4

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN

PMDB PMDB/PSTIPTN

PMDB PMDB/PST/PTN

PFL

PFL

PFL

PSDB PSDB/PTB

PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

PSDB PSDB/PTB

PT

PSDB PSDB/PTB

PFL

PMDB PMDB/PST/PTN

PFL

PPB

MINAS GERAIS

PSDB

PPB

PMDB PMDB/PST/PTN

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

PT
PTB PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN

PFL

EspíRITO SANTO

PTB

PSDB

Magno Malta

Marcus Vicente

Total de Ausentes: 2

Aécio Neves

Herculano Anghinetti

João Magalhães

Maria Elvira
Ronaldo Vasconcellos

Virgílio Guimarães
Walfrido Mares Guia

Zaire Rezende
Zezé Perrella

Total de Ausentes: 9

Coriolano Sales

Francistônio Pinto

Geddel Vieira Lima

Gerson Gabrielli

Jaime Fernandes

Jairo Azi

João Leão

Jonival Lucas Júnior

Jorge Khoury

José Carlos Aleluia

José Lourenço

José Rocha

José Ronaldo

Leur Lomanto

Mário Negrornonte

Nelson Pellegrino

Nilo Coelho

Paulo Magalhães

Pedro Irujo

Roland Lavigne

Yvonilton Gonçalves

Total de Ausentes: 23

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PT8

PSB/PCdoB

SERGIPE

PSC

PSDB

PPB

PSDB

PSB

PARA[BA

PT

PMDB PMDB/PSTIPTN

PFL

PPB

PSDB

PFL

ALAGOAS
PTB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PST PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN

PERNAMBUCO

PFL

PMDB PMDB/PST/PTN

PFL

PMDB PMDB/PST/PTN

PFL

PSL

PFL

PPB

PPS

PSDB

Adelson Ribeiro

Augusto Franco

Cleonâncio Fonseca

José Teles

Pedro Valadares

Total de Ausentes: 5

Albérico Cordeiro
Helenildo Ribeiro
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Total de Ausentes: 4

Antônio Geraldo

Armando Monteiro

Joel De Hollanda

José Chaves

José Mendonça Bezerra

Luciano Bivar

Osvaldo Coelho

Pedro Corrêa

Pedro Eugênio

Sérgio Guerra

Total de Ausentes: 10

Avenzoar Arruda

Damião Feliciano

Efraim Morais

Enivaldo Ribeiro

Ricardo Rique

Wilson Braga

Total de Ausentes: 6

Aroldo Cedraz

Cláudio Cajado

BAHIA

PFL

PFL

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
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PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN

PFL

PMDB PMDB/PST/PTN

PARANÁ

PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB

PPB
PT

MATO GROSSO DO SUL

PMDB PMDB/PST/PTN

PFL

Hermes Parcianello
José Carlos Martinez

Oliveira Filho
Padre Roque

Total de Ausentes: 4

Flávio Derzi

Pedro Pedrossian
Total de Ausentes: 2

Nair Xavier Lobo

Ronaldo Caiado

Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 4

PFL

PT

PT
PDT

PTB PSDB/PTB

PCdoB PSB/PCdoB

PMDB PMDB/PST/PTN

PMDB PMDB/PST/PTN

PFL

PFL

PTB
PTB

PSDB

PFL

PDT
PDT

Almerinda de Carvalho
Antonio Carlos Biscaia

Carlos Santana
Eber Silva

Eduardo Paes

Jandira Feghali

João Mendes
Jorge Wilson

José Carlos Coutinho

Laura Carneiro

Roberto Jefferson
Rodrigo Maia

Ronaldo Cezar Coelho

Rubem Medina.

Vivaldo Barbosa
Wanderley Martins

Total de Ausentes: 17

PT

PMDB PMDB/PST/PTN

PT

PMDB PMDB/PST/PTN

PT

PDT

PT:
PSDB PSDB/PTB

SANTA CATARINA

PMDB PMDB/PST/PTN

PFL

PT
PFL

PFL

Adão Pretto

Cezar Schirmer

Fernando Marroni

Nelson Proença

Paulo Paim

Pompeo de Mattos
Waldomiro Fioravante

Veda Crusius
Total de Ausentes: 8

RIO GRANDE DO SUL

Edinho Bez

Gervásio Silva

Luci Choinacki
Pedro Bittencourt

Raimundo Colombo
Total de Ausentes: 5

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PSDB

SAOPAULO

PCdoB

PPB
PPB

PPB

PTB

PT

PPS
PT

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

PFL

PL

MATO GROSSO

Uno Rossi

Total de Ausentes: 1

Aldo Rebelo

Ary Kara
Celso Russomanno
Delfin Netto

Duilio Pisaneschi

Jair Meneguelli

João Herrmann Neto
João Paulo

Medeiros

Paulo Uma

Robson Tuma

Valdemar Costa Neto

Total de Ausentes: 12

Euler Morais

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, quin
ta-feira, dia 2, às 14 horas, a seguinte
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU REéuRSOS

1- EMENDAS

1.1. PROJETO DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° 177/89)

N° 2.549/00 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a
gestão de recursos humanos das Agências
Reguladoras e dá outras providências
DECURSO: 13 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-03-00
Prazo para tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1° da Constituição Federal): 15-04-00

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (ART. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO
(Art. 58, § 1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO
(Art. 58, § 3° combinado com Art. 132, § 2°)

1.2 - CqM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO.
CONTRARIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 2.035/91 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
matriz energética nacional no plano plurianual,
e dá outras providências.

OLTIMA SESSÃO: 02-03-00

N° 453/95 (NEWTON CARDOSO) - Revigora o
parágrafo 4° do artigo 2° da Lei nO 8.031, de 12
de abril de 1990, que Mcria o Programa
Nacional de Desestatização e dá outras
providências". E seus apensados: PLs nOs
473/95, da Dep. Socorro Gomes; 760/95, do
Dep. José Priante; 1.327/95, do Dep. Nelson
Marchezan; 1715/96, do Dep. Cunha Bueno;
1.893196, do Dep. Sarney Filho; 1.994/96, do
Oep. Antonio Aureliano; 2.261/96, do Dep. João

• Céser e_2.751/97, do Dep. Haroldo Sab6ia).
ULTIMA SESSAO: 02-03-00

N° 1.766196 (CUNHA BUENO) - DispOe sobre a
desestatização das empresas do setor elétrico.
E Seus Apensados: PLs nOS 2.441/96, do Oep.
Cunha Bueno; 2.442/96. do Dep. Cunha
Bueno; 2.462196, do Dep. Cunha Bueno e
2.474196, do Dep. Cunha Bueno.

ÚLTIMA SESSÃO: 02-03-00

N° 2.774/97 (pAULO ROCHA) - Dá nova redação ao
art. 195 da Consolidação das leis do trabalho
CLT, aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452. de 1°
de maio de 1943. E seus apensados: PLs nOs
1.171/99, do Dep. Paulo Paim e 1.865/99, do
Dep. Medeiros.

ÚLT'MA SESSÃO: 02-03-00

N° 3.624197 (LUIZ MÁXIMO) - Altera dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lel nO 5.452, de 1° de maio de
1943, estabelecendo a imprescindibilidade da
presença do advogado nas ações trabalhistas e
fixando critérios para determinação de
honorários advocatícios. E seu apensado: PL

• nO 4.61 ~/98, do Dep. Remi Trinta.
UI.TIMA SESSA.O: 02-03-00

N° 4.830/98 (MAX. ROSENMANN) - Autoriza a criação
dos CClOselhos Federal e Regionais de
Zootecnia e dá outras providências.

ÚLTIMA SESSÃO: 02-03-00

N° 257199 (JOSÉ PIMENTEL) - Altera o art. 615 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a
fim de estabelecer a prorrogação de acordo ou
convençêo coletiva enquanto não for celebrado
novo instrumento normativo.

ÚLTIMA SÉSSÂO: 02-03-00

N° 262/99 (DAMIÃO FELICIANO) - Modifica os arts.
140, inciso I, e 291, caput, da Lei nO 9.503, de
1997 - C6digo de Trânsito Brasileiro, de
maneira a permitir aos maiores de dezesseis
anos a habilitação para conduzir velculos
automotores. E seu apensado: PL n° 1.605/99,
do Dep; Rubens Bueno.

ÚLTIMA SESSÃO: 02-03-00

N° 602199 (VEDA CRUSJUS) - Autoriza a criação dos
Conselhos Federal e Regionais de Atuária e dá
outras providências. E seu apensado: Pl nO
1.341199, do Dep. Freire J(mior.

ÚLTIMA SESSÃO: 02-03-00

N° 1.074199 (EDUARDO PAES) - Inclui novo
dispositivo na LeI nO 9.491, de 09 de setembro
de 1997.

ÚLTIMA SESSÃO: 02-03-00

N° 1.131198 (VIC PIRES FRANCO) - Dispõe sobre a
Jnclusão obrigatória da disciplina Ética e
Cidadania nos currrculos escolares dos
estabelecimentos de ensino fundamental e
médio, das redes pOblica e privada em todo o
Pais.

ÚLTIMA SESSÃO: 02-03-00
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N° 1.134199 (ANTONIO CARLOS BISCAIA) - Dispõe
sobre a efetivação de pagamentos e
recebimentos da remuneração do trabalho e
dos benefícios previdenciários efetuados
mediante depósito bancário, por pessoa física e
jurídica, de direito público ou privado.

ÚLTIMA SESSÃO: 02..03-00

N° 1.194199 (BISPO RODRIGUES) - Dispõe sobre a
garantia de vagas nas ~coIas públicas de
ensino fundamental e médio para filhos de
pastores, missionários e sacerdotes de
qualquer credo religioso.

ÚLTIMA SESSÃO: 02..03-00

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (ART 54)
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (Art. 144)
PRAZO PÀRAAPRESENTAÇÁO DE RECURSO
(Art. 58, § 1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO
(Art 58, §3° combinado com Art.132, §2°)

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 556195 (COURACI SOBRINHO) - Estabelece
incentivo fiscal às empresas que possuam
empregados com mais de 40 (quarenta) anos
de idade· e dá outras providências).E seus
apensados: PLs nOs 572195, do Dep.
Marquinho Chedid; 595195, do Oep. Gonzaga
Patriota; 956195, do Dep. Sknão Sessim;
1296195, do Cep. José Coimbra ; 2.014196,
do Oep. Wllson Leite passos; 2.074196, do
Dep. Uma Netto; 2.132196, do. Dep. Ildemar
KussIer; 2.697/97, do Cepo Antônio do Valle e
2.828197, do Dep.W~ TarluC&.

ÚLTIMA SESSÁO: 02-03-00

ND 2.259-C196 (DOMINGOS LEONELU) - Institui, nas
convenções e nos acordos coletivos de
trabalho, oContrato de Primara Emprego.

ÚLTIMA sESSÃO: 02-03-00

NO 4".847198 (JOÃO MENDES) - Dispõe sobre a
poIftica de incentivo ao primeiro emprego.

ÚLTIMA sESSAo: 02..03-00

RELAÇAO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

•Março de 2000 •

02 SI.feira 15:00 Urs~no Qu~roz

15:25 Pau~ Mourão
03 '.feira 10:00 Sérgio Novais

10:25 Pau~ Kobayashi
10:50
11:15 AgneIo Queiroz
11:40
12:05 Eduardo Campos
12:30 Luiz Bittencourt
12:55 Jool de H~landa

13:20 Pauo Octávio
09 '.feira 15:00 Pedro celso

15:25 José AJeksandro
10 ,.feira 10:00 SiIas Câmara

10:25 5ampaio DOOa

10:50 Séfg~ Mi'anda
11:1500 Rezende
11 :40 VlIleSS8 GrazziotDl
12~5 Pedro Bittencourt
12:30 José Chaves
12:55 José canos Vieira
13:20 OsnâIb Perei'a-13 2I.feira 15:00 Rubens Bueno
1515 Nelson Marquezelli
15:50 EdilOO Bez
16:15 Maloel castro
16:40 RooaIdo Vasconcellos
17:05 João cadas
17:30 Julb seme;dni
17:55 ktgeIa Guadagnin
18;29tHltmbGeOOsBiIM:aI
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14 3a·feira 15:00 Synval Guazzellí
15:25 Luiz Sérgio

15 4a• feira 15:00 João Coser
15:25 Marcos de Jesus

16 5a·feira 15:00 José Pimentel
15:25 Dr. Rosinha

17 6a·feira 10:00 Paudemey Avelino
10:25 Jaime Martins
10:50 Darci Coelho
11 :15 Antonio Joaquim Araújo
11 :40 Cesar Bandeira
12:05 Minam Reid
12:30 Djalma Paes
12:55 Canos Dunga
13:20 Márcio Reinaldo Moreira

20 2a• feira 15:00 B. Sá
15:25 Themístocles Sampaio
15:50 Henrique Fontana
16:15 Neuton Lima
16:40 José Genoíno
17:05 Haroldo Uma
17:30 Ney Lopes
17:55 Dr. Benedito Dias
18:20 Jurandil Juarez

21 3a·feira 15:00 Ricardo Ferraço
15:25 José Dirceu

22 4a·feira 15:00 José Machado
15:25 Avenzoar Arruda-23 Sa·feira 15:00 Coriolano Sales
15:25 Bispo Rodrigues

24 6a·feira 10:00 Lamartine Posella
10:25 Teima de Souza

10:50 Luiz Antonio Fleury
11:15 Pompeo de Mattos
11 :40 Ricardo Noronha
12:05 Professor Luizinho
12:30 Gonzaga Patriota
12:55 Nicias Ribeiro
13:20 NRton Capixaba

27 r· feira 15:00 Dr. Evilásio
15:25 Sérgio Reis
15:50 Oscar Andrade
16:15 Osvaldo Reis
16:40 Mauro Benevides
17:05 Regis Cavalcante
17:30 Wellington Dias
17:55 Carlito Merss
18:20 Waldomiro Fioravante

28 3i ·feira 15:00 Félix Mendonça
15:25 Fernando Ferro

29 4a·feira 15:00 Mansa Serrano
15:25 Marcos Rolim

30 Sa feira 15:00 Iberê Ferreira
15:25 Reginaldo Germano

31 68feira 10:00 Paes Landim
10:25 Raimundo Gomes de Matos'
10:50 Gastão Vieira
11:15 Marcos Cintra
11:40 Luiz Fernando
12:05 Antonio PaloGc;i
12:30 Luci Choinacki
12:55 Uno Rossi
13:20 Luiz Piauh~ino



COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472.0197

REGULAMENTAÇÃO DE MEDIDAS
PROVISÓRIAS

AVISO

P~ES EM FASE DE
RECSlIIEHTO DE EMENDAS (10
SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUÇÃO
{Art.202,I7l

'SO: 5'Sessão
ma sessIo: 13.03.00

~""'3nnmvo DO SENADO FEllERAl àPrcpoIla de
:la à ConrilliçAo ~ 472-B, de 1997,~ 'a!IIlra
.oIMlt doi Iria. 48, 62 I 84 da CooIIlIuIçIo

,raI, edá DU!JaI plll\'klênclas',
.ATOR: DepullIdo ROBERTO BRANT,

Steretaria Especial de Editoração e~ do SeladoFtdenl-BnlíIia- DF

(Encerra-se a Sessão às 18h33min.)

ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
"so de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
Icem I, da alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju

~ je 1990, resl)lve exonerar, de acordo com o arti
) 35, ;'Gm I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
190, GUSI FRANCIS AMARAL PIVA, Ponto nº

":'~ 258, do Cargo de Assistente Técnico de Gabinete
!\~J\Jnto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder
do Partido Democrático Trabalhista, a partir de 1º de
r-arço do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 1º de março de 2000.
~ichel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso 1e suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, da alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o arti
go 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, FRANCISCO DE ASSIS DlNIZ, ocupante do

Cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Assistente Administrativo, Padrão nº 28,
Ponto nº 5.345, da função Comissionada de Chefe do
Serviço de Comissões Especiais, FC-6, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na
Coordenação de Comissões Temporárias, do Depar
tamento de Comissões, a partir de 16 de fevereiro do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 1º de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
da alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 21 de fevereiro
de 2000, publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados de 22 subseqüente, que nomeou OTHELO
AFFONSO VIEIRA DA ROSA, para exercer, no Gabine
te do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 1ºde março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, da alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,resolve nomear, na forma do arti
go 9º, item 11, da Lei nº 8.112 citada, CONSTANTINO
DE CAMARGO FILHO, para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido Democrático Socialista, o Cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cri
ado pelo Ato da Mesa nº 33, de 24 de fevereiro de
2000.

Câmara dos Deputados, 1ºde março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
da alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112 citada, DANIEL FONSECA
CONDE, para exercer, no Gabinete do Líder do Parti
do Social Liberal, o Cargo de Secretário Particular
CNE-9, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
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tados, criado pelo Ato da Mesa nQ 34, de 24 de fevere
iro de 2000.

Câmara dos Deputados, 1Q de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item I,
da alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nQ 8.112 citada, ELIANA CORREIA DA
SILVA SOUZA, para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Liberal, o Cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto O, CNE-1S, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa nº 34, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 1º de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
da alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de j""nho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112 citada, HELDER ROSA
FLORÊNCIO, para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Popular Socialista, o Cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa nQ 33, de 24 de fevereiro de 2000..

Câmara dos Deputados, 1Q de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, nc
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item I,
da alínea a, do Ato da Mesa nQ 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990,resolve nomear, na forma do artigo 9Q

, item
11, da Lei nº 8.112 citada, JOSÉ ROBERTO MOREIRA
FILHO, para exercer, no Gabinete do Líder do Partidc
Popular Socialista, o Cargo de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nQ 33, de
24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 1º de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o PrE~sidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
da alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9Q, item
11, da Lei n2 8.112, citada" lIL1ANA MARTINS
ACCORSI DE ALBUQUERQUE para exercer, no Ga
binete do Líder do Partido da Social Democracia Bra
sileira, o Cargo de Assessor Técnico Adjunto O,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo Artigo 2º do Ato da Mesa nº 2,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dps Deputados, 1º de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
da alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e oartigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei n!l 8.112, citada, LUANA LOPES BANDEIRA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Popular
Socialista, o Cargo de Assistente Técnico de Gabine
te Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa n9 33,
de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 12 de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
da alínea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n!! 8. 112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, LUIZ EDUARDO VIEIRA
DA ROSA para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido irabalhista Brasileiro, o Cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, nos termos
da lotação fixada pelo artigo 1Q do Ato da Mesa nº 1,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
da alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e () artigo 69 da Lei nº 8.112, ,de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomeár1 na forma do artigo 92 , item
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11, da Lei n2 8.11~~ citada, MARIA TEREZINHA DE
SANTANA, para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Popular Socialista, o Cargo de Assessor
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa
n2 33, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 1º de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º item I
da alínea a, do Ato da Mesa nQ205, de 28 de j~nho d~
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, NELSON L1NEU DE ASSIS
para exercer, no Gabinete do Segund<>-Secretário, o
Cargo de Secretário Particular Adjunto D, CNE-1S, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo Artigo 32 do Ato da Mesa n2 15, de 26 de
maio de 1987, combinado com o parágrafo único do
artigo 1E do Ato da Mesa nE 1, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 12 de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
da alínea a, do Ato da Mesa nº 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei n2 8.112, citada, ODIR RAMOS DA COSTA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Popular
Socialista, o Cargo de Assistente Técnico de Gabine
te Adjunto D, CNE-1S, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº
33, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 12 de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
da alínea s, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Qda Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei n2 8.112, citada, PAULO ROBERTO DE
MAGALHÃES GUEDES para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido Popular Socialista, o Cargo de
Assistente Técnico ele Gabinete Adjunto D, CNE-15,

d~ Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados J

criado pelo Ato da Mesa nº 33, de 24 de fevereiro de
2000.

Câmara dos Deputados, 1Qde março de 2000. 
Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados J no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item IJ

da alínea a, do Ato da Mesa nº 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990J resolve nomear, na forma do artigo 92

J item
11, da Lei nll 8.112, citada, SANDRA SILVA DE SOUSA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Popular
Socialista, o Cargo de Assessor TécRico Adjunto DJ

CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 33, de 24 de
fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 112 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1li, item I,
da alínea s, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6!l da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nll 8.112, citada, SUELMA CRISTIANE
SILVEIRA ALVES para exercer, no Gabinete do Ter
ceiro-Secretário, o Cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, criado pelo Artigo 111 do
Ato da Mesa nº S, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 111 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item IJ

da alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 912, item
11, da Lei nº 8.112, citada, SUSELI CRISTINA
HONÓRIO para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Popular Socialista, o Cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa nll 33, de 24 de fevereiro de 2000.

Câmara dos Deputados, 1ºde março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, da alí
nea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990,
resolve designar por acesso, na forma do artigo 13, da
Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, EVELlNE
DE CARVALHO ALMINTA, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Assistente Administrativo, Padrão 28, ponto nº 5342,
para exercer, a partir de 16 de fevereiro do corrente ano,
na Coordenação de Comissões Temporárias, do De
partamento de Comissões, a função comissionada de
Chefe do Serviço de Comissões Especiais, FC-06, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo artigo 4º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de
maio de 1987, combinado com o artigo 55 da Resolu
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 1º de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
da alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo
13, da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992,
FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Assistente Administrativo, Padrão 28, ponto nº
5345, para exercer, a partir de 16 de fevereiro do cor
rente ano, na Coordenação de Comissões Temporári
as, do Departamento de Comissões, a função comis
sionada de Chefe do Serviço de Comissões Parla
mentares de Inquérito, FC-06, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
4º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987, com
binado com o artigo 55 da Resolução nº 21, de 4 de
novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 1º de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente

PORTARIA N2 68/00

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados,
de acordo com o art. 259 do Regimento Interno,
combinado com o inciso 11 do art. 1º do Ato da Mesa
nº 205, de 1990, resolve:

Renovar o credenciamento do Senhor
ALFREDO PERES DA SILVA como Representante da
Associação Nacional do Transporte de Cargas/NTC.

Câmara dos Deputados, 1º de março de 2000. 
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 1.770, DE 2000

(Do Sr. Geraldo Magela)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento sobre
o processo de composição do Conselho
de Administração da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA.

Senhor Presidente,

1 - quais as instituições que encaminharam
lista de candidatos às vagas para o referido Conse
lho;

2 .- quais são os nomes que Requeiro a V. Exª
com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição Fede
ral e nos arts. 115 e 116 do Regimento Intemo, que,
ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Ministro da
Agricultura e do Abastecimento as seguintes informa
ções sobre o processo de composição do Conselho de
Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa:compõem as listas encami
nhadas;

3 - qual e o prazo regimental para inscrição
das candidaturas.

Justificação

O Decreto nº 2.291/97 estabelece que o proces
so de composição do Conselho de Administração da
Embrapa será feito a partir de indicações das entida
des ligadas à pesquisa, ensino e desenvolvimento
técnico-científico e dos trabalhadores a elas vincula
dos, bem como das entidades representativas dos
trabalhadores e dos produtores rurais.

Todos os segmentos diretamente interessados
nas atividades agropecuárias, particularmente em re
lação as atividades de pesquisa, pretendem partici
par ativamente deste processo. Esta participação de
corre do entendimento de que a Embrapa exerce um
papel fundamental no desenvolvimento técni
co-científico da agricultura nacional e o seu desempe
nho estará diretamente vinculado à participação dos
setores 13nvolvidos.

Visto que a atividade de pesquisa desenvolvida
pela Embrapa é de fundamental importância para o
País, as informações solicitadas são necessárias
para que o legislativo possa acompanhar par e passo
este processo.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2000. 
Geraldo Magela, Deputado Federal, PT - DF.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 111 de março de 2000.- Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Re
lator.

Deflro, ad referendum da Mesa.
Em 111-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll DE 1.771, DE 2000

(Do Sr. Deputado Geraldo Magela)

Solicita informaç6e8 ao Sr. Ministro
da Cultura sobre a execuçAo da Lei Rou
anet e Lei do Audiovisual.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2'l, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2'l, e 115, Inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex! seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Cultura o seguinte pedido
de informações:

Foram amplamente divulgadas pela imprensa
notícias debatendo problemas relacionados a execu
ção da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual.

Como algumas informações não foram suficien
temente esclarecidas, julgamos necessário contar
com os seguintes esclarecimentos:

1 - Listagem de projetos audiovisuais vincula
dos aos beneffcios da Lei do Audiovisual e Lei Roua
net, apresentados no período de 1995 até o momen
to, com os seguintes desdobramentos:

a) atividadeltftulo do projeto;
b) beneficiário e/ou empresa produtora;
c) data de entrada do processo;
d) data de apreciação;
e) previsão de conclusão;
f) data de conclusão ou fase de execução no

momento;
g) valor aprovado para Certificado de Captação;
h) valor aprovado-Lei Rouanet;
i) valor efetivamente captado;
j) pessoas jurfdicas financiadoras.
2 - Listagem dos processos que já foram con

cluídos e prestaram conta, especificando as contas já
analisadas e irregularidades constatadas.

3 - Número de servidores diretamente alocados
no processo de análise e apreciação dos processos.

4- Número de servidores diretamente alocados
no acompanhamento e na análise das prestações de
contas dos processos.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Geraldo Magela.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de março de 2000. - Deputa
do Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 111.3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.772, DE 2000

(Do Sr. Ben-Hur Ferreira)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão
acerca da inclusão do critério cor/raça no
questionário do Censo 2000.

Com fundamento no art. 50, § 29 da Constituição
Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, solicito a V. Exa., que, ouvida a Mesa, seja
encaminhado ao Sr. Ministro do Planejamento, Orça
mento e Gestão o seguinte pedido de informações:

1 - O questionário do Censo 200 prevê o item
cor/raça?

2 - Se o item corlraça está previsto, qual será o
critério a ser utilizado pelo IBGE para a apreensão
das respostas colhidas, amostragem ou representará
a totalidade dos entrevistados?

3 - Se o item corlraça está previsto, o IBGE mi
nistrará treinamento especffico aos recenseadores
para a apreensão dos dados referentes a identidade
racial dos brasileiros, levando-se em conta as dificul·
dades de auto-identificação resultantes do quadro de
opressão racial vivenciados peJos não-brancos?

Justificação

Dados colhidos por diversos institutos de pes
quisa confirmam desigualdades sociais no Brasil rela
tivos à raça. Tais desigualdades se expressam nas
mais diversas esferas, a exemplo de renda, educa
ção, saúde, mortalidade infantil, esperança de vida,
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apontando diferenças nas condições de vida, traba
lho, apropriação da riqueza gerada e acesso aos ser
viços básicos.

É precisà resgatar a identidade racial dos brasi
leiros, por meio de ações que busquem o conheci
mento da vida desses cidadãos nas mais diversas es
feras, com o objetivo de encontrar o caminho a per
correr para a superação das desigualdades. Por isso,
não podemos deixar de ressaltar a importância do
Censo 2000 para alcançarmos essa meta.

A coleta dos dados, no nosso entendimento,
deve representar a totalidade dos entrevistados, dando
a real dimensão do quadro racial em nosso País. Por
isso, indagamos ao Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão se este será o critério a ser utilizado
ou se o IBGE pretende-se ater apenas aos dados co
lhidos por amostragem, o que consideramos extrema
mente prejudicial ao conhecimento da verdade.

Diante de tais constatações, há a necessidade
da construção de uma sólida base de dados acerca
da realidade racial no Brasil, tendo em vista que so
mente assim poderemos consolidar políticas públicas
para segmentos raciais discriminados.

Dessa forma, havendo estudos que apontam
para desigualdades sociais em decorrência da raça, e
diante da necessidade de adoção de políticas públi
cas no sentido de minimizar tais desigualdades, julga
mos oportuno solicitar ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão as informações necessárias.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2000. 
Ben·Hur Ferreira, Deputado Federal, PT - MS

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 1º de março de 2000. - Deputa
do Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 1º-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMA". lES
N2 1.773, DE 2000

(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Solicita informações ao Presidente
do Banco Central do Bmsil, Sr. Armínio
Fraga Neto, por intermédio de seu supe·
rior imediato, o Ministro da Fazenda, Sr.
Pedro Sampaio Malan.

Senhor 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 da Câmara dos Deputados, so
licito a Vossa Excelência seja encaminhéi _:') ao Presi
dente do Banco Central do Brasil, Sr. Armínio Fraga,
por intermédio do Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Ma
lan, o seguinte pedido de informações:

O Jornal O Dia publicou no ":iimo dia 27 de feve
reiro, matéria assinada pelas epó;'teres Solange
Bagdadi El Sônia Araripe dandc conta do descumpri
mento por parte das instituições privadas nacionais
da aplicação mínima de 60% do total arrecadado pe
los bancos 'em caderneta de poupança em projetos
habitacionais, conforme obriga a Resolução do Ban
co Centraf nº 1.980, de 1993.

Conforme relatam, dos R$89,6 bilhões capta
dos por depósitos de poupança até novembro do ano
passado, R$49,1 bilhões o foram por instituições fi
nanceiras privadas. Desse total, apenas R$14,7 bi
lhões foram aplicados em habitação. Esse valor re
presenta apenas 30% do saldo dos depósitos de pou
pança, quando o mínimo deveria ser de R$29,5 bi
lhões.

Adernais, indica, conforme estudo feito para o
jornal por Miguel Ribeiro de Oliveira, economista da
Associação Nacional de Executivos de Finanças
(ANEFAC),'que a diferença entre o mínimo a ser apli
cado e o total realmente destinado à habitação 
R$14,8 bilhões - foi carreada para outros mecanis
mos de financiamento bancário, con,...., empréstimos
pessoais l~ cheques especiais, que !'épr08'Jntam re
munerações de capital aos bancos Gill púlrcentuais
médios de 8,43%, lhes proporcionande, g~1r~h'1;:'s até 10
vezes maiores e lucros da ordem ,dJe R:';:1,f! bilhão,
quando o juro recebido pelo poupado,', r0~1 financia
dor esses movimentos de capitais. l'ica ~,m míseros
0,70% ao mês.

Como' está colocado soo Sli15pei9ã;;J (j cumpri
mento da regra estabelecida, julgamos necessário os
seguintes esclarecimentos:

a) Qual é o montante dos depósitos de poupan~

ça dos bancos privados e públicos em caderneta de
poupança nos últimos quatro anos, discriminado por
~ada instituição financeira?

b) Desse total, qual é o valor inú..tidual anual
aplicado em habitação?

c) Das ir' ições bancáriat> em operação no
País, quais de .tualmente, ou antes de serem in~

corporada13 por ,utras instituições internas ou exter~

nas, receberam recursos oficiais do Programa de
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Estrmulo à Reeetruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional (PROER), de 9 de junho
de 1996, e qual seus valores?

d) Dos bancos que não aplicaram o percentual mí
nimo de 60% dos recursos da caderneta de poupança
em projetos habitacionais, conforme obriga a Resolução
nQ 1.980193, qual é o total que foi carreado para compra
de títulos da dívida mobiliária ou para seus financiamen
tos via empréstimo pessoal ou cheque especial?

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Alexandre Cardoso, Uder do Bloco
PSB/PCdoB.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115.e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de março de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 1º-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes" 19 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.774, DE 2000

(Do Sr. Deputado Paulo Delgado)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça sobre a venda, a concessão
de registro, de posse e porte de armas
em 1999.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, parágrafo 22 , da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e pará
grafo 29, e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito
a V. Ex!' seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado
da Justiça, o seguinte pedido de informações:

1 - Qual a quantidade de armas vendidas, o nú
mero de registros, de posse e porte de armas conce
didos por estado da federação em 1999?

2 - Qual o tipo de arma?
Estando em debate no Congresso Nacional vá

rios projetos de lei a respeito desta questão, solicito
estas informações ao Sr. Ministro.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Paulo Delgado.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 29 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de março de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.ns, DE 2000
(Do Sr. Igor Avelino)

Requer informações do Senhor Mi
nistro da Saúde sobre o relatório da audi
toria que a Fundação Nacional de Saúde
realizou no Município de Novo Alegre,
Estado de Tocantins, por ocasião das de
núncias de irregularidades na Implanta
ção do Programa de Combate à Doença
de Chagas.

Senhor Presidente,

Requeiro, conforme o artigo 49, inciso X, da
Constituição Federal, informações do Senhor Ministro
de Estado da Saúde sobre o relatório da auditoria que
a Fundação Nacional de Saúde realizou no Município
de Novo Alegre, Estado de Tocantins, por ocasião das
denúncias de irregularidades na implantação do Pro
grama de Combate à Doença de Chagas.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2000. 
Deputado Igor Avelino

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 1ºde março de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 19 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.
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COMISSÃO

ATA DA COMISSÃO

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer ao
Substitutivo do Senado Federal à Pro
posta de Emenda à Constituição n2

472-0, de 1997, do Senado Federal, que
"Altera dispositivos dos arts. 48,62, e 84
da Constituição Federal e dá outras pro
vidências". (Regulamentação de medidas
provisórias)

Ata da 3' Reunião, realizada em 12.3-2000
Ao primeiro dia do mês de março de dois mil, às

dez horas e trinta e cinco minutos, no Plenário 3, do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília - DF,
reuniram-se, ordinariamente, sob a presidência do
Deputado Ricardo Izar, os Deputados membros da
Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer ao
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emen
da à Constituição nº 472-D, de 1997, do Senado Fe
deral, que "Altera dispositivos dos artigos 48, 62, e 84
da Constituição Federal e dá outras providências".
Compareceram os Deputados Afonso Camargo,
Almeida de Jesus, Anivaldo Vale, Antonio Carlos Pan
nunzio, Babá, Eduardo Seabra, Fernando Gonçalves,
Gerson Peres, José Antonio, José Machado, José Pi
mentel, Mauro Benevides, Osmar Serraglio, Ricardo
Ferraço, Ricardo Izar, Roberto Brant, Romel Anizio,
Sílvio Torres e Vic Pires Franco, Titulares; José Geno
íno, Josué Bengtson, Júlio Delgado, Jutahy Junior,
Luiz Carlos Hauly, Professor Luizinho e Sérgio Mi
randa, suplentes. Deixaram de comparecer os Depu
tados Armando Monteiro, Carlos Dunga, Eber Silva,
Fernando Gabeira, Francistônio Pinto, João Paulo,
José Ronaldo, Nelson Meurer, Nelson Otoch, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Ronaldo Caiado e Veda
Crusius. Havendo número regimental, o Senhor Pre·
sidente declarou aberta a presente reunião. Ata: O
Senhor Presidente informou aos Deputados haver có
pias das Atas das 1ª e 2ª reuniões sobre as bancadas.
Consultou o Plenário se haveria necessidade da leitu
ra das mesmas. O Deputado Luiz Carlos Hauly solici
tou a dispensa das referidas leituras, sendo acolhida.
Em seguida, o Senhor Presidente colocou as Atas em
discussão. Não havendo quem quisesse discuti-Ias, e
colocadas em votação, foram aprovadas sem restri
ções. Ordem do Dia: Elaboração do Roteiro de Traba
lho. O Senhor Presidente sugeriu aos membros dis
ponibilizar as quartas-feiras para as reuniões da Co
missão, agendando de imediato as datas de 15 e 22-3

para as primeiras audiências públicas. O Deputado
José Genoíno sugeriu que a Comissão se reunisse
entre 15 e 17 horas. Foram aprovadas as seguintes
sugestões ao Roteiro De Trabalho: Do Deputado Ri
cardo Izar, convidar o Prof. Celso Bastos, enfatizando
o convite a pessoas com tendências e formações
doutrinárias diferentes. Do Deputado José Antonio,
convidar o Prof. Celso Antonio Bandeira de Mello, da
Pontifícia Universidade CatólicalSP - PUC, e o Dr.
José Celso de Mello Filho, Ministro do Supremo Tri
bunal Federal- STF. Do Deputado Mauro Benevides,
convidar o Senador Bernardo Cabral. Do Deputado
José Machado, convidar o Deputado Aluízio Nunes
Ferreira, Secretário-Geral da Presidência da Repúbli
ca, o Dr. Reginaldo Castro, Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB - e o jurista Fábio Com
parato. Enfatizou S. Ex!! veementemente sobre a-rtEt-
cessidade de a Comissão explorar o contraditório nos
seus debates, a fim de ouvir exaustivamente os juris
tas em razão das novas perspectivas da atual conjun
tura. Com a palavra, o Relator ponderou aos mem
bros que a a.nálise da matéria não estava iniciando-se
naquele instante e não convinha dilatar indefinida
mente os prazos para apreciá-Ia. Do Deputado Ro
mel Anizio, convidar o Prof. Humberto Teodoro Jr., da
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. O De
putado José Genoíno ponderou quanto aos procedi
mentos a SElrem adotados na apreciação desta maté
ria, devendo a Comissão utilizar todo o prazo disponí
vel para os debates. O Senhor Presidente lembrou
aos membros ser favorável à ampliação dos debates,
ouvindo todas as tendências. Do Deputado Osmar
Serraglio, c:onvidar o Dr. Clemerson Merlin Cleve,
Prof. Titular de Direito Constitucional e Chefe do De
partamento de Direito Público da Faculdade de Direi·
to da Universidade Federal do Paraná - UFPR. O Se
nhor Presidente disse que convidaria, a cada audiên
cia pública, dois debatedores com tendências diferen
tes. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor
Presidente concedeu a palavra aos Deputados Ju
tahy Jr., que ponderou restringir os convites à área
acadêmica, José Machado, que sugeriu ainda convi
dar representantes de entidades civis, o Sr. Carlos
Eduardo Moreira Ferreira, Presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, Sr.
José Calixto Ramos, Presidente da Confederação
Nacional dl)s Trabalhadores na Indústria - CNTI, re
presentantes de trabalhadores epresidentes de parti
dos políticos, ficando a referida sugestão a ser delibe
rada. O Deputado Roberto Brant opôs-se à realização
de inúmer~ls audiências como sugerido pelo Deputa
do José Machado, concordando que há, na prática,
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um excesso de medidas provisórias. O Deputado Ri
cardo Ferraço secundou as palavras do Relator, su
gerindo elaborar um calendário dos trabalhos. Após a
fala do Senhor Presidente, usaram também da pala
vra os Deputados José Machado, Sílvio Torres e Luiz
Carlos Hauly. O Deputado Romel Anizio sugeriu a uti
lização do critério proporcional entre os partidos para
se definir o número de convidados e das audiências
públicas. O Deputado Anivaldo Vale sugeriu convidar
o Dr. Zeno AU!Justo Bastos Veloso, Secretário de Jus
tiça do Estado do Pará, e o Jurista Otávio Mendonça,
sugestão a ser deliberada. Fizeram ainda o uso da
palavra os Deputados Antonio Carlos Pannunzio, Ju
tahy Jr., José Antonio, Prof. Luizinho, Babá, Gerson
Peres e José Machado, que requereu à consultoria
legislativa texto comparativo do instituto das medidas
provisórias com o de outros países, sendo acolhido
pelo Senhor Presidente. Logo após as considerações
finais do Relator, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião às onze ho
ras e quarenta minutos, antes convocando a próxima
para o dia 15-3, às catorze horas e trinta minutos. O
inteiro teor da reunião foi gravado e as notas taquigrá
ficas, após decodificadas, farão parte integrante des
ta Ata. E, para constar, eu, Mário Drausio Coutinho,
Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Havendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos desta Comissão.

Quero informar aos Srs. Deputados que as cópi
as das atas já foram distribuídas, assim como a cópia
do quadro comparativo do texto.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) -
Passo à votação. (Pausa.)

Aprovada.
Em discussão a ata. (Pausa.)
Em votação. (Pausa.)
Aprovada.
Eu gostaria de dizer aos Srs. Deputados que

esta reunião foi marcada para prepararmos um plano
de trabalho da Comissão. E, inicialmente, antes de
ouvirmos a palavra do Relator, gostaria de fazer algu
mas sugestões.

Em primeiro lugar, vou colocar em votação as
datas que nós gostaríamos de realizar as audiências
públicas, dias 15 e 22, são duas quartas-feiras. Esta
Comissão - trago também esse assunto para

apreciação de V. Ex!!!! - deverá ser reunir todas as
quartas-feiras, às 14h30min. É uma boa data, porque,
a partir da outra semana, as Comissões Permanentes
começarão a funcionar normalmente no período da
manhã. Então, nós vamos fazer as nossas reuniões
às quartas-feiras, às 14h30min, para que às 15 horas
realmente comecemos os nossos trabalhos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, V. Exa. não pode estabelecer com rigor que
nós começaremos às 14h30min, mas pode começar
às 15h, e nós estaríamos disponíveis até as
16h30min, que é quando começa a Ordem do Dia,
para não ficar aquela ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Vou colocar, então, em vez de 16h30min, 17h.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Está
bom, Sr. Presidente, para não ficarmos correndo ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com certeza, os nossos trabalhos vão funcionar das
15h às 17h. Digo isso para que todos saibam como
vai funcionar e possam cuidar dos seus compromis
sos, das votações do plenário e assim por diante.

Então, acho interessante que poderíamos con
vidar para as audiências públicas diversas tendênci
as: constitucionalistas, professores de Direito, com as
tendências as mais diversas. Hoje mesmo, o jornal O
Estado de S. Paulo publica um artigo sobre medidas
provisórias do professor Celso Bastos, que poderia
ser convidado para participar da primeira audiência
pública.

Então, eu gostaria de ouvir, inicialmente, o nos
so Relator e, posteriormente, os Srs. Deputados, com
sugestões, indicações, e como nós poderíamos fun
cionar a partir da próxima semana depois do Carna
val.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Eu já
apresentei um requerimento sugerindo os nomes de
dois convidados para serem ouvidos. Quando V. Ex!
passar para a discussão, quero justificar.

O SR. PRESIDENTE (rJeputado Ricardo Izar)
O primeiro requerimento em termos de convites para
audiência pública é do Deputado José Antonio. S. Ex!
sugere o nome do professor Celso Bandeira de Mello,
que inclusive foi meu colega de faculdade. Sugiro
também o nome do professor Celso Bastos. Mais al
guma sugestão?
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o SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Eu tenho
mais uma.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr.
Presidente, eu gostaria de submeter à apreciação de
V. Ex!!, naturalmente com a manifestação do Plenário,
ouvido obviamente o Relator, que nós trouxéssemos
para debater essa matéria aquele que, na elaboração
constitucional, ofereceu parecer a esse novo instituto
que prevaleceu no capítulo do processo legislativo,
que é o Senador Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Muito bem lembrado.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Ele
que reuniu dados de vários países. Inspirou-se no Di
reito italiano e certamente nos poderá trazer aqui es
clarecimentos lúcidos, clarividentes, em torno dessa
importante matéria.

Então, faço a sugestão do Sr. Senador Bernardo
Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Muito bem lembrado. Há mais uma do Deputado José
Antonio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - José
Celso de Mello Filho, Ministro do Supremo Tribunal
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
José Celso de Mello Filho e Celso Antonio Bandeira
de Melo.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presi
dente, Deputado Ricardo Izar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presi
dente, eu queria saber de V. Ex!! se nós vamos ter
oportunidade de indicar nomes posteriormente a esta
reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - E tam
bém acho que não vamos decidir hoje os nomes, por
que não teríamos condições.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Sem dúvida, porque inclusive vamos entrar em conta
to com os convidados e marcar a data. Estou sugerin
do inicialmente os dias 15 e 22. Posteriormente, tere
mos outras datas, certo?

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Não, Sr.
Presidente, eu estou perguntando se nós vamos po
der indicar nomes, mas teremos que indicar todos
hoje?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Não, não, Deputado. Posteriormente, também.

Com a palavra o Relator.

O SFt DEPUTADO ROBERTO BRANT - Sr.
Presidente, eu só queria pedir licença para me
pronunciar. Esta Comissão Especial é realmente espe
cial, porque o exame do problema da regulamentação
das medidas provisórias não se está iniciando aqui
neste momento. Já foi constituída uma Comissão
anos atrás nesta Casa. A Câmara apreciou, delibe
rou, foi a plenário, foi ao Senado, que modificou. Quer
dizer, estamos aqui num terceiro tempo. Acho que
não há sentido nós agirmos como se estivéssemos
começando da estaca zero. É fato público que a maior
parte da r-egulamentação da disciplina é consenso
das forças políticas representadas no Congresso.

Então, chamo a atenção para utilizarmos as au
diências p(iblicas apenas para o período compreendi
do no interstício necessário para apresentação de
emendas, porque o nosso compromisso deve ser
com a celeridade, para que, rapidamente, o Poder
Executivo deixe de competir com o Poder Legislativo
em termos de edição de medidas provisórias.

Então, acho que convém ao Congresso, e con
vém à sociedade, que nós não dilatemos indefinida
mente os procedimentos, porque isso vai exatamente
na contramão do que nós desejamos. Então, é impor
tante reali2:ar audiências, mas devemos aproveitar o
período de apresentação.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

(N~o identificado) - Sr. Presidente, o Relator
teria alguma proposta e em que prazo?

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Sr. Pre
sidente, eu já pedi a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Preza
do Deputado Ricardo Izar, prezados colegas, além da
sugestão alos nomes, gostaria que adotássemos o
procedimento de também procurar explorar sempre o
contraditório.

O SR, PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Não po
demos chamar só pessoas que tenham a mesma po
sição.

NessE~ sentido, creio que a presença aqui do
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, que foi Relator da
Comissão Especial, quando examinamos essa maté
ria aqui na Câmara, deveria ser um dos convidados.
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Acredito que convidar o jurista Reginaldo Cas
tro, Presidente da OAB, também é fundamental.
Como também já foram convidados os juristas Celso
Bastos e Celso Antonio Bandeira de Mello, sugiro,
apenas para acrescentar nessa primeira fase, o nome
do jurista Fábio Gomparatto.

Sr. Presidente, eu gostaria de dialogar com o
ilustre Relator, Deputado Roberto Brant, na seguinte
direção: é verdade que nós poderíamos até partir de
onde paramos. Agora, é preciso também considerar
mos que o acordo feito na Câmara dos Deputados,
um acordo amplo, não foi aceito, e nem o acordo feito
no Senado. Então, creio que não temos mais hoje o
mesmo acordo. Daí por que creio que, embora a dis
cussão não comece do zero, tem todo um acúmulo,
tem um acervo de debates já registrado nos Anais da
Casa, mas nós estamos diante de uma nova conjun
tura política e creio que seria da maior importância
que nós ouvíssemos exaustivamente essas persona
lidades, esses juristas que estamos aqui relacionan
do. Digo isso para que nós pudéssemos ter uma nova
entronização nesse tema. É preciso uma nova embo
cadura, digamos assim, porque a conjuntura mudou,
não é? A conjuntura mudou e estamos diante de uma
nova situação. Daí por que o acordo feito anterior
mente não existe mais. Não existe um acordo. Na ver
dade, não estamos mais no mesmo patamar. Creio
que agora temos a necessidade de recolocar esse as
sunto dentro de uma nova perspectiva. Daí por que
creio que não se justifica mais a pressa. Não se justifi
ca a pressa, porque agora o que nós temos de fazer é
recolocar essa questão dentro do novo contexto polí
tico brasileiro. Se vai ou não se limitar o poder do Pre
sidente, nessa altura dos acontecimentos, parece-me
irrelevante. O mais importante é enaltecermos as me
didas provisórias e os efeitos da utilização desse insti
tuto no Estado de Direito Democrático e na constru
ção da democracia.

Daí por que quero ressaltar a importância do de
bate profundo e amplo que temos de fazer nesta Co
missão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o Deputado Romel Anizio

O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Sr. Presi
dente, eu gostaria apenas de incluir, em nome do Par
tido Progressista Brasileiro, que o nome do professor
Humberto Teodoro Júnior, mineiro dos mais ilustres,
professor emérito, fosse um dos convidados desta
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Pois, não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, eu serei breve para apresentar, seguindo
essa linha de argumentação do meu companheiro de
bancada, Deputado José Machado, a seguinte ques
tão: temos uma oportunidade, como nunca teve nesta
Casa, com o consenso das duas Casas, de resolver o
problema facilmente, porque houve um consenso nas
duas Casas. Foi votado por unanimidade no Senado.
E foi votado, quase por unanimidade, na Câmara,
com exceção do voto rebelde do Deputado Luiz Car
los Hauly.

Na medida em que se abriu o processo, abriu-se
a discussão sobre a governabilidade, em que a gover
nabilidade está em risco com as medidas provisórias
ou não. O centro do debate hoje aberto pelo Celso
Bastos é discutir os limites da governabilidade por
medida provisória, em um artigo no jornal O Estado
deS. Paulo.

Então, vejam bem: eu considero que o impor
tante agora não é simplesmente chegar ao acordo,
ao consenso, do qual participou o Deputado Roberto
Brant, que se tem esforçado para limitar a medida
provisória. Eu acho que o problema principal é fazer
mos um debate mais de fundo sobre a natureza
constitucional da relação entre a medida provisória e
a governabilidade, porque foi apresentado esse pro
blema. Reabriu-se o processo. Lamentavelmente,
reabriu~se, porque aquilo que era consenso não foi
possível ser votado. Na verdade, o Executivo impôs
uma série de restrições e parte da Casa considerou
importante apreciar essas circunstâncias.

Então, seria muito ruim que a Comissão agora
simplesmente chegasse a um relatório, a um substitu
tivo, nos termos acordados. Para que não façamos
isso - e eu sei o propósito de V. Ex! -, nós podemos
fazer um acordo aqui de procedimento. Ninguém vai
obstruir esta Comissão.

Segundo, vamos cumprir todos os prazos e va
mos fazer um debate qualificado, para que, saindo da
Comissão, essa proposta tenha força e consistência
até para se enfrentar na negociação o Executivo, na
medida em que o processo se reabriu. Reabriu, por
que o consenso das Casas não foi possível ser colo
cado como uma proposta que fosse promulgada. la
mentavelmente, nós que tanto batalhamos pela pro
mulgação dos textos iguais - e podemos inclusive ir
ao Supremo exigir essa promulgação -, vamos en-
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frentar um problema cQnstitucional aqui, porque en
tendo que estamos impedidos de alterar o que é co
mum nas duas Casas. Não podemos alterar o que foi
comum nas duas Casas, nós podemos acrescentar,
incluindo matéria nova. Agora, alterar nós não pode
mos. Vai abrir um processo de disputa constitucional.

Por isso que temos, Deputado Roberto Brant,
de travar esse debate. Lamentavelmente, nós chega
mos a 90% para resolver o problema, e inclusive o
Presidente do Senado demonstrou empenho para re
solver o problema na questão da promulgação, mas,
como não foi possível promulgar emenda, lamenta
velmente vamos ter de fazer um grande debate para
construir uma consistência que até agora parece que
as duas Casas não construíram nas votações quase
que por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Eu gostaria, aproveitando as palavras dos senhores
oradores, de lembrar o seguinte: nós precisamos
aproveitar essa grande oportunidade para ter um am
plo debate sobre as medidas provisórias. Então, nós
vamos ouvir todas as tendências. E as indicações dos
Srs. Deputados serão analisadas. Entraremos em
contato com os convidados para marcarmos imedia
tamente as datas.

Eu gostaria até de, no próximo dia 15, realizar a
primeira audiência pública.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Está cer
to. Perfeito. Ótimo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Sr. Presi
dente, por que não votamos essas indicações? O fato
de entrar em contato, de ser aceito ou não o convite,
já pressupõe de certa forma uma aceitação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Sem dúvida. Então, vamos passar à votação dessas
primeiras indicações?

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Sr.
Presidente, quero, em nome do PMDB, já que não foi
sugerido pelo que eu sei, o nome de um paranaense,
professor titular de Direito Constitucional da Univer
sidade Federal do Paraná, doutor em Direito Consti
tucional na Espanha e na Bélgica, com livros editados
estou com um aqui especificamente sobre medidas
provisórias -, com uma larga experiência no Direito
Internacional. Refiro-me ao professor Clemerson
Merlin Cleve.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Muito
bem. Ótimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Já marcamos todos os nomes indicados aqui. Gosta
ria de já colocar em votação esses primeiros nomes.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovados esses primeiros nomes.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

PANNUNZIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem.

O SR.. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - V. Exa., Sr. Presidente, acabou de co
locar em votação esses nomes, e quero dizer que es
tou preocupado, porque não temos maiores referênci
as sobre se nós estamos propiciando ou não o contra
ditório entn~ esses expositores. De repente, todos têm
uma mesma linha, e isso vai prejudicar a nossa condi
ção de ouvirmos aí diferentes referenciais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Sem dúvida. Quando fizermos os convites, serão cha
mados dois apenas. E de preferência que pensem,
analisem El já tenham oferecido em seus trabalhos
idéias diferentes. Isso seria muito interessante.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - Acho que se V. Exa. puder adotar esse
critério será ótimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Se surgirem mais'Oomes no mesmo dia ... Porque nós
deveremos fazer reuniões, vamos dizer assim leves,
que não durem aí quatro a cinco horas e debatendo a
mesma colsa.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - V. Exa. propôs o número adequado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Acho que dois, no máximo três por audiência pública.
Nós estamos acostumados nesta Casa às vezes au
diências públicas com cinco, seis, dez convidados, e
quatro, cinco horas, debatendo a m~sma coisa.

O 8Ft DEPUTADO VIC PIRES FRANCO - Sr.
PresidentEl, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO VIC PIRES FRANCO - Sr.
Presidente, creio que estamos num caminho certo, no
sentido deI fazermos uma avaliação doutrinária, rea
brindo a discussão. Gostaria de ouvir, como linha de
orientação, professores de universidades, doutrina-
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dores, membros de partidos políticos. Mas também
penso que, nesse início, não será necessário, já que
estamos numa discussão no âmbito interno do Legis
lativo, termos a presença de representantes do Exe
cutivo neste momento. Não vejo nisso nenhuma con
tribuição sobre a autonomia e responsabilidade que o
Congresso está tendo em relação a essa matéria.
Acho que, nessa primeira fase, devíamos restringir os
convites às pessoas vinculadas à área acadêmica, à
área político-partidária, mas não vinculada ao Execu
tivo. Pode parecer uma interferência na condução
desse processo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Sr. Pre
sidente, permite V. Exa. que eu use a palavra nova
mente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Claro. Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOS~ MACHADO - Sr. Pre
sidente, creio que seria importante ouvir aqueles que
conhecem a doutrina, os juristas. Acho que é uma
vertente importante nesse debate. Entretanto, creio
que deveríamos ouvir também representantes da so
ciedade civil. Eu sugeri um representante, que é o
Presidente da OAB, mas eu gostaria também, por
exemplo, de sugerir alguém que represente o seg
mento da indústria, o setor produtivo. Eu gostaria de
sugerir, por exemplo, o Presidente da FIESP - Fede
ração das Indústrias do Estado de São Paulo. Como
eu poderia sugerir, por exemplo, o Presidente da CNI
- Confederação Nacional da Indústria. Creio que de
veríamos também ter a oportunidade de ouvir os Pre
sidentes dos principais ou de todos os partidos políti
cos. Por que não os Presidentes? As agremiações
partidárias poderiam também ser convidadas para
exporem seus pensamentos, seus posicionamentos.
E por que não - creio que seria importante - ouvir as
representações dos trabalhadores. As centrais sindi
cais poderiam ser ouvidas.

A regulamentação das medidas provisórias não
é um problema meramente de doutrina, uma coisa
abstrata. Elas têm um impacto sobre a vida, sobre o
tecido social. Ela afeta direitos, mexe com as pesso
as, com a sociedade enfim. Creio que ouvirmos ape
nas teóricos não é suficiente. Seria importante ouvir
também representantes da sociedade - por exemplo,
segmentos que representam o setor produtivo da
agricultura, da indústria, trabalhadores, partidos polí
ticos, enfim, ouvir um panorama bem amplo da socie
dade brasileira nesta Comissão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar inteira
mente as observações do Deputado José Machado.

É evidente que pelo menos 90% da regulamen
tação destinados a disciplinar já estão acordados do
ponto de vista político. Vamos deliberar aqui sobre
modificações que são quase que marginais. Reintro
duzir todo um debate para pôr em questão a forma de
organização do Estado brasileiro é querer que essa
discussão se prolongue indefinidamente. Assim sen
do, estou do lado daqueles que consideram urgente
disciplinarmos as medidas provisórias. E que já cami
nhamos um longo passo. Trata-se de matéria de natu
reza institucional, concebida para durar permanente
mente, para atingir esse Governo e os demais. Mas,
de qualquer maneira, há um consenso entre todos de
que existe um excesso na prática das medidas provi
sórias.

De modo que esse debate não vai trazer nada
de novo à convicção dos Srs. Parlamentares nem do
Relator, nem alterará uma vírgula nas conclusões que
vamos remeter ao Plenário. Uma coisa é ouvir especi
alistas que virão trazer aqui ingredientes novos, inclu
sive já partindo do ponto a que já chegamos, em ter
mos de consenso político no Congresso Nacional,
seja no Senado, seja na Câmara; outra coisa é querer
remover, desde os seus fundamentos, para redefinir,
rediscutir toda a forma de organização do Estado bra
sileiro, o que, a meu ver, é absolutamente inadequa
do.

Dessa forma, eu contradito e gostaria que o Ple
nário se pronunciasse sobre isso. Ouvir quatro, seis
pessoas em três audiências públicas, com a plena
participação de todos é uma coisa. Chamar presiden
te de sindicato, presidente da CNI, presidente da Agri
cultura, então vamos chamar todo o mundo, estudan
tes, o clero, a sociedade, e vamos rever toda a Consti
tuição brasileira. Creio que isso está completamente
fora de questão. E se o Deputado José Machado in
sistir nessa reformulação, eu pediria que o Plenário
se manifestasse. É claro que o Plenário é soberano e,
se desejar ficar aqui até o fim da sessão legislativa do
ano 2000, nós iremos acatar essa decisão, mas isso
não seria adequado para o âmbito das questões que
pretendemos tratar nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO RICARDO FERRAÇO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Tem a palavra V. Exa.

O SR. DEPUTADO RICARDO FERRAÇO - Sr.
Presidente, eu associo-me ao sentimento do Deputa-
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do Roberto Brant. E para ser muito objetivo, sugiro
que V. Exa. possa submeter em algum momento à
Comissão, além de um programa de trabalho, um ca
lendário com início, meio e fim, para que esta Comis
são pudesse justificar a sua existência, haja vista que
esse debate já está por demais esgarçado no Con
gresso Nacional e na sociedade brasileira.

Então, estou propondo que V. Exa., além de
uma programação, possa também submeter ao Ple
nário um calendário com início, meio e fim, para que
possamos, enfim, justificar a existência desta Comis
são.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Sr. Deputado, o calendário, na realidade, já existe.
São quarenta sessões, e estamos só nos organizan
do...

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - É o má
ximo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
É o máximo. Inclusive quero alertá-los de que no dia
13 se encerra o prazo para as emendas, ou seja, o pri
meiro prazo de dez sessões, certo? E dentro disso va
mos programando-nos com as audiências públicas,
de cujos convidados vamos depender muito. Vou em
penhar-me muito para que façamos a primeira au
diência já no dia 15, a segunda no dia 22, mas posso
fazer um calendário e apresentá-lo aos Srs. Deputa
dos, sem problema algum.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra V. Exa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Sr. Pre
sidente, se não há inscritos, eu gostaria de continuar
este debate.

Sr. Presidente, quando se produziu o acordo na
Câmara dos Deputados, eu fui encarregado pela ban
cada do PT de encaminhar essa matéria no Plenário.
E eu estava plenamente convencido de que o acordo
era bom, de que era o acordo possível. Não era evi
dentemente aquilo que eu imaginava para o instituto
das medidas provisórias, porque tinha uma exigência
maior em relação à proposta. Mas houve um acordo,
e acordo é acordo, isto é, temos de trabalhar em fun
ção dele, temos de defendê-lo, e nós o defendemos
arduamente. Quando essa matéria foi ao Senado Fe
deral, em inúmeras oportunidades, fui à tribuna co
brar das lideranças dos partidos o que estava aconte
cendo no Senado, porque eu temia que aquela Casa
fosse modificar a proposta, como de fato a modificou,
e essa matéria retornaria à Câmara. E eu dizia, na

época, em uma questão de ordem levantada, que
isso iria perpetuar-se como um jogo de pin
gue-pongue: Câmara, Senado; Senado, Câmara; Câ
mara, Senado; Senado, Câmara, e assim por diante.
E isso, evidentemente, levava essa discussão e deci
são a um adiamento ad aeternum. E nunca haveria
um desfecho para essa matéria. Depois, com a ques
tão de ordem do Deputado Sérgio Miranda, imagina
mos que poderia ter sido promulgada aquilo que as
duas Casas tinham decidido em comum. Pois bem, a
questão de ordem não foi acatada, o que enseja um
recurso ao Supremo Tribunal Federal, e espero que
as Iiderança~ dos partidos de oposição tomem essa
iniciativa.

Mas independentemente disso, eu gostaria de
dizer ao Deputado Roberto Brant, em relação a essa
situação toda - e V. Exa. disse que já temos convic
ções sólidas e que, portanto, não há necessidade de
novas discussões - que estou profundamente con
vencido dE~ que o instituto da medida provisória deve
ser revogado. Mudei totalmente minha posição. Eu
não acho mais possível aquele acordo que fizemos
aqui na Câmara. Reavaliei o assunto e hoje, por
exemplo, tenho uma simpatia muito grande pela pro
posta do F'DT, que já está inclusive protocolada para o
nosso debate aqui. Creio que o Governo já tem todos
os instrumentos constitucionais para apreciar as me
didas de UJrgência. E a forma como vem sendo tratado
esse critério da urgência e relevância desmoralizou
inclusive él utilização do instituto da medida provisória.
Então" hoje tenho outra convicção a esse respeito.
Acho que a medida provisória é uma excrescência.
Claro que temos de discutir isso à luz da questão da
governabmdade. É preciso, portanto, que nos debru
cemos sobre experiências de outras democracias
para saber se existe um instituto de medida provisória
nos termos em que é discutido no Brasil. Quero crer,
pelo que pude aprender, que isso é, na verdade, qua
se uma exceção no mundo democrático - a forma
como é tratada a medida provisória. E o acordo que
se estava produzindo, inclusive com o aval da Oposi
ção, e ell pessoalmente estava engajado nele, não
atende mais ao interesse nacional. Então, eu quero
rediscutir essa questão. Não acho, agora, inclusive
porque o Governo hoje faz exigências para que seja
aprovado um novo acordo, o que considero um absur
do, como, por exemplo, o Governo querer regulamen
tar a Constituição por meio de medidas provisórias.
Isso é um absurdo, é inaceitável. E a perdurar esse
encaminhamento, creio que a Oposição deveria re
discutir o seu comportamento nessa condição.
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o SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Deputado
José Machado,

(Não identificado) - Eu queria também...
O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Por

essa razão, e para concluir, Sr. Presidente, até para
dar oportunidade a outros colegas, eu gostaria de di
zer que o debate não é uma forma de empurrar essa
questão com a barriga. Esgotar as quarenta sessões
é sentir novamente o pulso da sociedade. É importan
te sentir o que a sociedade pensa à luz dos novos
acontecimentos e da novo posicionamento do Gover
no, que não foi capaz de sustentar o acorda.

Então, eu gostaria de rediscutir essa questão,
inclusive examinar a possibilidade de revogarmos o
instituto da medida provisória. Acho que deveríamos
ter a coragem de reexaminar essa questão, parque
me parece que isso hoje paira coma um facão sabre
as nossas cabeças. O Parlamento tem sido emascu
lado com o uso e o abuso de medidas provisórias e a
incapacidade de o Governo aceitar um acorda que
era amplo e atendia, naquela ocasião, aos interesses
do Parlamento brasileiro. Hoje o Parlamento brasilei
ro, na minha perspectiva, tem que rediscutir essa
questão, sob pena da sua desmoralização.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Deputado
Hauly, por favor, só para não perder a fio da meada. Eu
gostaria de dizer duas coisas ao Deputado José Ma
chado. Primeiro, Deputado, é que sobre esse nome de
medida provisória ou não, existe o instituto em vários
países europeus e também em outros países de diver
sas continentes, ou seja, não é nenhuma invenção naci
onal. Segundo, a posição do Deputado José Machado
não ficou muito clara para mim, quando S. Exa. fez duas
afirmações: aprimeira é que ele concorda com a iniciati
va do Deputado Sérgio Miranda de levar ao Supremo
Tribunal Federal a idéia de que sejam promulgados os
pontos que já haviam sido votados em comum no Sena
do e na Câmara. Ou seja, S. Ex! concorda, então, com o
instituto da medida provisória naqueles termos. E se
gundo, ao dizer que reavaliou a sua posição e que é
contra a medida provisória.

Então, estamos manifestando posições aparen
temente antagônicas, mas, Presidente Ricardo Izar,
acho que não começamos ainda o debate da questão.
Como sugeriu o Deputado Ricardo Ferraço, devería
mos elaborar um calendário e um programa para esta
Comissão, e na próxima sessão do dia 15, se for o
caso, no dia 14, antecipadamente, pudéssemos estar
votando isso.

E a partir daí, então, estaríamos escolhendo os
nomes que comporiam as audiências públicas, por
que estamos misturando decisões em meio a um de
bate sobre a questão principal, a limitação das medi
das provisórias.

O SR. PRESIDENTE (Deputada Ricardo Izar) 
Antes de ouvir o Deputado Hauly, quero alertar os
Srs. Deputados para o seguinte: nós vamos fazer a
primeira reunião de audiência pública na dia 15. Para
fazer uma reunião no dia 14, não haveria tempo inclu
sive para escolher os nomes. Então, hoje já vamos es
colher os nomes para os dias 15 e 22. Os outros, pos
teriormente. E, no dia 15, eu os apresentaria à Comis
são, antes da reunião de audiência pública.

Com a palavra o Deputado Hauly.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Ao

contrário do Deputado José Machado, sou ampla
mente favorável à edição de medida provisória, nas
termos em que está sendo feita hoje, aprovada pelo
texto constitucional de 88.

As medidas provisórias não terem tido prosse
guimento na Câmara e no Senado, na Congresso Na
cional, deve-se ao fato de que o Congresso Nacional
que não funciona. Isto é, deveria haver um dia na se
mana específico, com hora marcada, para a discus
são e votação das medidas provisórias. E não há lei
no mundo que vá fazer modificação e conserte isso.
Então, se há estoque de medidas provisórias e não há
discussão desse tema, a culpa é do Parlamento brasi
leiro, não é do instituto. O instituto é benéfica, é utiliza
do em vários países do mundo, é um instrumento de
governabilidade. Esua eficácia seria muito maior se o
governante chegasse ao poder com minaria no Parla
mento. Ele teria mantido esse instrumento. Eu penso
num futuro governo de um partida que seja minoritá
rio no Parlamento, mas que tenha elegido um Presi
dente da República, que dificuldade teria esse Presi
dente da República sem a instituto da medida provi
sória. Nós, sociais democratas do PSDB, e tanto ou
tros, estamos pensando na possibilidade de amanhã
ter um governo que não seja de uma coalizão de go
verno, como é hoje o do Fernando Henrique, que tem
maioria no Parlamento. Não haveria dificuldades para
S. Exa. votar os seus projetos de lei e suas leis com
plementares e PEC aqui, mas para um outro tipo de
governo que o Brasil viesse a ter seria muito mais diff
cil.

Contudo, quero reforçar a idéia central de que
se a medida provisória no Brasil tem um estoque
grande e não é discutida nem votada, a culpa é única
e exclusiva do Parlamento. Porque se ele fosse auto-
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determinado, já teria discutido, votado, aprovado ou
rejeitado essas medidas provisórias que estão esto
cadas na Casa.

Essa é a minha posição amplamente favorável à
manutenção do instituto de medidas provisórias, nos
termos como está hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o Deputado Romel Anizio.

O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Sr. Presi
dente, apenas como sugestão à Mesa Diretora dos
trabalhos, é que a Mesa definisse o número de au
diências públicas a serem realizadas. E os partidos
com assento nesta Comissão definiriam os nomes
daqueles que irão dar a sua contribuição. Cada parti
do definiria os convidados que pudessem dar melhor
contribuição. Os convidados de um partido, os convi
dados de outro partido... Eu, por exemplo, indiquei al
guns nomes que, acho, podem dar alguma contribui
ção. O Líder José Machado também indicaria os no
mes que pudessem dar a sua contribuição. E dividiria
pelo número de partidos que compõem esta Comis
são o número de convites a ser feito.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - Sr. Presidente, peço a palavra para
contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o Deputado Pannunzio.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO - Só queria, respeitosamente, Deputado
Romel Anizio até por ter participado inclusive da outra
Comissão que foi formada para tratar desse tema dizer
que fica muito difícil que a Mesa defina um número de
convidados a participar, aprioristicamente, dessas au
diências públicas. Porque, na evolução dos debates, ao
longo de uma, duas, três semanas que teremos aí, po
derão surgir fatos novos que nos obrigariam a estender
esses convites a outras personalidades. Então, apenas
para exporo meu ponto de vista diferente do de V. Ex!!.

O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Concordo
com o ilustre Deputado. Eu apenas trouxe essa ob
servação como sugestão à Mesa Diretora dos traba
lhos.

O SR. DEPUTADO JUTAHY JUNIOR - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Tem V. ExB a palavra.

O SR. DEPUTADO JUTAHY JUNIOR - Sr. Pre
sidente, ouvi o depoimento do sempre brilhante De
putado José Machado e percebi que temos de definir,
como o Deputado Roberto Brant bem defendeu, a es-

tratégia que vamos adotar em relação à convocação
de personalidades e ao objetivo desta Comissão.

Creio que o grande objetivo desta Comissão é a
agilidade, para definir as limitações das medidas provi
sórias. Não podemos ter a ilusão de que possa existir
uma situação como a de hoje, quando se pode tudo,
nem a i1usêio de não existirem mais medidas provisóri
as. A limitação é fundamental para o engrandecimento
e o fortalecimento do Poder Legislativo e também para
a possibilidade de execução de programas de governo,
ou seja, governabilidade do Executivo.

Percebi também, posso estar equivocado, que
talvez seja estratégico ampliar o debate ad aeter
num, na perspectiva de gerar conflito entre Poderes
ou no próprio Poder, que force uma situação em que
se promulguem, em parte, as medidas provisórias
nas partes coincidentes. Não creio que seja positivo
para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
nunca chegarmos a uma conclusão nesta Comissão
e se admita que o Poder Judiciário é que vai definir o
que vale ou não em relação à medida provisória.

Por isso, a nossa posição e a dos nossos com
panheiros do PSDB é no sentido de fazermos crono
grama objetivo, racional, em que se incluam posições
contraditórias, mas que nunca seja utilizado esse de
bate como instrumento para chegarmos a um ponto
em que não haja conclusão alguma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Pre
sidente, eu gostaria de incluir dois nomes na lista dos
convidados: Prof. Zênio Veioso e Dr. Otávio Mendon
ça, do Estado do Pará. São duas pessoas estudiosas
e de alta representatividade...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Queira repetir os nomes, por favor.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Zênio
Veloso e Otávio Mendonça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Eu gostaria também de lembrar a V. Exas. o seguinte:
no instantE~ em que o Relator apresentar o parecer,
vamos iniciar o processo de votação das emendas.
Então, precisamos aproveitar as audiências públicas
até a data em que o Relator apresentar o parecer.

Com a palavra o Deputado José Antonio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Sr. Presi
dente, está prejudicada a minha fala. Eu queria falar
na presença do Deputado Luiz Carlos Hauly. É sobre
essa questão que S. Ex'l levantou. Acho inaceitável
um Parlamentar ter a coragem de dizer que o abuso
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da edição de medidas provisórias no Brasil é culpa
exclusiva do Parlamento.

Medida provisória tem instituto semelhante em
muitos países. Na Itália, onde se inspirou o Brasil,
chama-se decreto-lei. Talvez não tenham dado essa
designação, porque o decreto-lei na ditadura já esta
va muito desgastado. Sr. Presidente, incluiu_se na
Constituição regra segundo a qual a medida provisó
ria tem força de lei, dando a entender que não é lei. E
não é mesmo, nem no sentido material, nem no senti
do formal.

Sr. Presidente, tenho aqui levantamento feito
pelo Senado Federal, de 20 de setembro de 1999,
que desmente todas essas manifestações com rela
ção ao abuso. Não é só o número de medidas provisó
rias editadas peio Presidente Fernando Henrique
Cardoso: 3.372, em comparação com as demais. Ele
diz que a maior parte é reedição, mas existem reedi
ções com alteração do texto. E são 9,49 por mês.
Então, como essas reedições sofrem alteração no
texto, são medidas provisórias novas, de certa forma.

Por outro lado, Sr. Presidente, tenho nesse le
vantamento um catálogo temático. Toda a imensa
competência legislativa da União já legislou sobre
medida provisória. Até para homenagem póstuma já
se usou medida provisória. Portanto, não é possível
editar 55 medidas provisórias num dia, já vi no Diário
Oficial. Quando eu me pronunciei sobre esse assun
to, no dia 12 de abril do ano passado, no período do
Grande Expediente, a média chegava a duas medi
das provisórias por dia útil. Levantamento publicado
nos jornais revela que são editadas 59,5 medidas pro
visórias por mês, ou seja, praticamente sessenta por
mês, duas por dia, nem precisa ser dia útil.

Então, não é possível para o Congresso legislar,
em tempo hábil, sobre isso. O abuso é inconteste e se
dá não só no número de medidas provisórias, mas
também na utilização das mesmas - é o principal
abuso como instrumento ordinário de legislação. Ne
nhum país do mundo tem a medida provisória como
instrumentos ordinário de legislação. No Brasil, ela
está sendo usada dessa forma: é instrumento ordiná
rio de legislação. Legisla-se muito mais do que o Con
gresso, através de medida provisória.

Então, Sr. Presidente, não posso aceitar de ma
neira alguma que se diga que somos os responsáveis
por isso. Somos responsáveis, sim, pela omissão de
não termos regulamentado a matéria há mais tempo
e de não termos cumprido a Constituição, que esta
belece o seguinte: se não aprovada a medida provisó
ria em 30 dias, perde a validade. Significa que não po-

deria ser reeditada. Essa é a nossa missão. Admiti
mos isso numa emenda ao Regimento Comum. Tra
ta-se de omissão também do Supremo, que nunca
decidiu isso. Há apenas um caso em que o Supremo
decidiu a matéria. Seis Ministros acharam que não
era inconstitucional reeditar e cinco acharam que era
inconstitucional. Houve até julgamento nesse senti
do, mas o Supremo perdeu a oportunidade, como nós
perdemos a oportunidade, muitas vezes, de devolver
medidas provisórias que não preenchem os requisi
tos de urgência e relevância.

Para concluir, Sr. Presidente, se fôssemos ouvir
todas as pessoas interessadas em medidas provisóri
as - conversava sobre isso com o Deputado José Ma
chado -, talvez tivéssemos de ouvir o Presidente da
CBF, porque até para regulamentar futebol foi editada
medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o Deputado Professor Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, os Srs. Deputados estão fazendo suas
exposições e, parece-me, geram situação de meia
forma, vamos assim dizer. Dizer que se deve regula
mentar, para que não possam tudo, é o mesmo que
regulamentar para que possam tudo. É esse exata
mente o nosso medo, a nossa preocupação, ou seja,
a Casa se auto-anular, regulamentar de tal forma e
em tal proporção que se permita tudo.

Nós nunca escondemos a nossa opinião, Depu
tado Jutahy Júnior, e o Supremo terá de se posicionar,
não importa. Se o Congresso Nacional mexer na par
te idêntica, se negar o que já havia decidido, portanto,
a parte idêntica, não tenho dúvida, o assunto será re
solvido na Justiça. Nós do PT deixamos claro: nós va
mos recorrer. Se pode contra, pode a favor. Pode con
tra a Oposição, quando se promulgar de forma fatia
da. A bem do Congresso, da legitimidade e da organi
zação dos Poderes, devemos permitir a promulgação
da parte idêntica.

Então, é bom tirarmos essa preocupação, por
que se mexermos na parte idêntica, é óbvio, o Supre
mo terá de se posicionar. Não há dúvida quanto a
isso. Ou alguém está achando que nós afirmamos
isso no primeiro dia e no decorrer do processo sere
mos convencidos pelas boas vozes e pelas boas idéi
as dos que pretendem tudo e querem arrumar uma
forma de dizer que não é tudo que estão querendo en
tregar? Não é isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o Deputado Babá.
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o SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, terei
de falar mesmo na ausência do Deputado Luiz Carlos
Hauly. No afã de agradar o Presidente da República,
quer ser mais realista do que o próprio rei. A proposta
de negociação amplia mais ainda os poderes do Pre
sidente da República. Acho que o Congresso Nacio
nal tem culpa, sim, por não ter votado determinadas
propostas. Ele não pode ficar a serviço exclusivo do
Presidente da República, para votar todas as medi
das provisórias enviadas a esta Casa. Como diz
aquela música do Tim Maia "Pode tudo. Só não pode
dançar homem com homem, nem mulher com mulher.
O resto pode".

É nisso que pensa o Presidente da República.
Até os bingos foram incluídos em medidas provisóri
as. Por quê? Há interesses da Rede Globo e de clu
bes de futebol. Então, editam-se medidas provisórias.
Ê de uma gravidade muito grande. O Congresso Naci
onal tem um problema: quando verificamos os proje
tos aprovados, independente de medidas provisórias,
são remetidos ao Congresso Nacional em sua ampla
maioria. Isso acaba diminuindo o papel do legislador.

Com relação à edição de medidas provisórias,
temos de ter o cuidado de não chamarmos duzentas
pessoas, para discutir, temos de estabelecer um limi
te. O Parlamento serve para parlar, mas temos de de
cidir. Na verdade, temos pressa. Por isso, temos de
definir um limite quanto ao número de convidados, no
sentido de fazermos um debate efetivo. O que nós do
Partido dos Trabalhadores não podemos aceitar é o
que o Governo Federal fez com suas Lideranças, por
que ataca ainda mais ainda o poder deste Parlamen
to. O Governo permitirá até a dança de homem com
homem e mulher com mulher. Se isso não pode, vai
decidir que pode.

Falo em tom de blague, mas a situação é verda
deira. As medidas provisórias já votadas nesta casa 
o Deputado do Maranhão ainda há pouco se referiu a
isso - colocam em risco a credibilidade do Congresso
Nacional. O debate tem de fluir, mas deve ter limita
ções, para encaminhamos o assunto. Temos de trans
formar a medida provisória em algo essencial. Ela foi
definida para isso, ou seja, questões essenciais.

Nós do Partido dos Trabalhadores estamos lu
tando para que o companheiro Lula seja Presidentl?
da República, mas não queremos que, por ser mino
ria no Congresso Nacional, administre o País por
meio de medidas provisórias. Isso não faz sentido ne
nhum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Eu cheguei a uma conclusão: deveremos fazer a pró-

xima reunião no dia 15. Será a primeira audiência pú
blica. Nessa mesma reunião apresentarei um calen
dário à Comissão. Vamos fazer a audiência pública
num período apropriado. Se o Relator apresentar
logo seu parecer, vamos parar com as audiências pú
blicas e votar as emendas e o parecer do Relator.

Com a palavra o Deputado Gerson Peres.
O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, serei breve. V. Ex.l\ tem razão: temos de acele
rar o processo, porque está se tornando até vergo
nhoso para o Parlamento não ter a capacidade de co
locar um ponto final no abuso da utilização das medi
das provisórias.

Elas foram criadas para situações emergenciais
e para aquelas que os romanos chamam de ceteris
ecletibus#, ou seja, situações incontroláveis. Elas de
vem resolver os problemas. Agora, não vamos negar
ao Presidente a possibilidade de agir nas situações
incontroladas, o poder de intervir e legislar, mas não
podemos ampliar muito o poder do Executivo. O Con
gresso, nas reformas feitas, delegou ao Poder Execu
tivo muitas de suas competências. Aí está a privatiza
ção do sistema financeiro de varejo do Brasil em rela
ção aos bancos, que está se acelerando de tal manei
ra que ninguém responde porque não tem experiên
cia. O que acontecerá ao Brasil, se nós nunca verifica
mos isso em outras nações? Aí estão dados estatísti
cas mostrando que países da América do Norte, a
Inglaterra, a Espanha e tantos outros não têm acele
rado o processo de desnacionalização.

Ocorre a mesma coisa em relação às medidas
provisórias. Temos de dar ao Presidente o que acha
mos que devemos dar como representantes da socie
dade.

Agora não podemos, Sr. Presidente, Deputado
Ricardo Izar, meu caro Relator, antecipando a minha
posição, é delegar ao Presidente da República pode
res para IHgislar, por exemplo, sobre alíquotas previ
denciárias. Não concordo, acho um absurdo. A Preví
dência Social é problema do Congresso; a sociedade
está aqui; nós é que vamos definir esses problemas e
não o Presidente da República, para ter efeito imedia
to e depois não ter retorno. Mesmo porque, como dis
se o Deputado José Antônio, nunca o Congresso Na
cional fez projeto de lei pelos efeitos dela decorrentes.
Ela baixou um ato, não deu resultado, mas o Congres
so não fez o projeto sobre os efeitos dela decorrentes,
que causaram prejuízos ao País.

Ent€ío, fica bem claro. V. Exil é um homem com
petente, deve ter muita coragem, para mostrar ao Pre
sident~ da República que há um limite de atribuição
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que podemos dar a S. E~ Vamos conceder muitas,
mas não podemos lhe dar o poder de decidir sobre o
destino da sociedade. A nós Parlamentares é que
cabe este podei'.

Eu felicito o Presidente por querer acelerar isso.
Vamos acabar c:om esse assunto, já está por demais
debatido. Tragam aqui meia dúzia de tutores do Direi
to, para elucidar alguns pontos ainda controvertidos,
mas que o Deputado Roberto Brant use a caneta,
para que possamos ir para o plenário resolver isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra () último escrito, Deputado José ma
chado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Sr. Pre
sidente, faço em primeiro lugar breves considerações
sobre as palavras do Deputado Gerson Peres, que
iluminam muito () que irá acontecer no decorrer desse
processo. S. Ex& pede que seja urgente o processo de
discussão e votação no plenário, mas ao mesmo tem
po já se coloca diante de certas questões com posi
ção firmada.

Então, eu e:reio que é dar um tiro no pé querer,
de afogadilho, equacionar questão tão complexa,
quando novos interesses se insinuam no debate. Não
se insinuaram no plenário, quando estávamos fe
chando acordo, mas depois. Então, a questão é com
plexa, e eu não creio que o açodamento levará a bom
termo, Se não tivermos um acordo bem maduro, não
conseguiremos votar essa matéria, porque não é uma
matéria que divide ao meio Situação e Oposição. Não
será assim. Personalidades e consciências como as
do Deputado Gerson Peres vão se insubordinar caso
não sejam contempladas no parecer do Relator. Vão
se insubordinar. E isso se refletirá em seus partidos
políticos.

Então, esse entendimento tem de ser com as
Oposições também, Não é uma divisão ao meio. Va
mos verificar isso no voto; tem de ser por acordo. Por
isso, o fato de o Relator, de forma açodada, querer dar
seu parecer, achando que já temos amplo entendi
mento e que apenas algumas vírgulas e pontos e vír
gulas serão equacionados, parece-me grande ilusão.

Manifestei aqui a minha posição - o Deputado
Silvio Torres já saiu -, em contradição à idéia do re
curso ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha
posição, a posição da minha bancada possivelmente
será outra e ela trabalhará para um acordo. Eu vou
acompanhar a posição da bancada, mas estou tam
bém anunciando minha posição. Vou esgrimir a posi
ção de que o instituto da medida provisória tem de ter
limites extremamente estritos. Não posso dizer que

estou totalmente afinado, mas estou muito inclinado a
apoiar a proposição do Deputado Miro Teixeira, que
gostaria de ver mais bem discutida.

Por último, Sr. Presidente, reagindo à fala do De
putado Sílvio Torres, quando evoca o Direito compa
rativo e procura mostrar que em outros países exis
tem institutos semelhantes aos nossos, requeiro a V.
Exª que, por intermédio da assessoria da Comissão,
proporcione texto semelhante a este, em que estão
comparadas as propostas vigentes na Constituição, a
do texto da Câmara e do texto do Senado. Que a
Assessoria Legislativa, a pedido de V. Ex!!. e ouvido o
Plenário, possa produzir texto comparativo com o que
é praticado nos outros países. É evidente que a 90
vernabilidade não é questão de somenos importân
cia, mas não posso concordar com o Deputado Luiz
Carlos Hauly, quando argumenta que, se a Oposição
vier a ocupr o Poder central, precisará de medida pro
visória, caso contrário não governa. Ora, meu Deus
do Céu, é uma ofensa ao Parlamento tratar a coisa
dessa forma. A governabilidade tem de ser tratada em
harmonia entre os três Poderes. E isso passa por um
processo permanente de negociação entre os Pode
res e não por meio do tacão da medida provisória.

Eu, na condição de Oposicionista que pleiteia,
por intermédio do meu partido, a ocupação do Poder,
não posso concordar com essa questão. As medidas
provisórias hoje ameaçam a estabilidade democráti
ca e o Estado de Direito. Então, nós temos de definir li
mites. O problema dos limites é que os que são vistos
pela Câmara são diferentes dos limites sugeridos
pelo Senado, e nós não conseguimos chegar a um
entendimento. Então, temos de aprofundar essa dis
cussão. Por isso, eu temo pela discussão açodada. E
o Relator chamar para si a responsabilidade de pro
duzir um parecer, para levarmos a votos... Pode ser
rápida aqui na Comissão a tramitação, mas ficará en
calhada no plenário, a exemplo de muitas matérias,
porque não há acordo.

Digo a V. ExA e aos demais pares, acompanhan
do o posicionamento do Deputado Gerson Peres, que
em torno de algumas questões iremos bater o pé, não
vamos tolerar. Creio que grande contingente de depu
tados vai resistir, se mais uma vez quiserem utilizar o
instituto da medida provisória, para desmoralizar o
papel do Parlamento brasileiro.

Requeiro a V. Exª, por fim, Sr. Presidente, que
produza quadro comparativo das experiências mais
avançadas de adoção do instituto de medidas provi
sórias oU de decreto-lei ~ seja qual for o nomE' que se
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dê - nas democracias mais maduras e avançados do
mundo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Nós já vamos providenciar junto à assessoria. Antes
de encerrar, gostaria de ouvir o Relator.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Deputados, quero dizer ao De
putado José Machado que pode dispensar esses te
mores. São temores inúteis. Já fui Relator de muitas
matérias e não preciso de conselhos quanto à manei
ra de produzir meu relatório. Em todas as ocasiões
em que tive a chance de ser Relator...

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Eu não
quis lhe dar conselhos, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - ...a
minha única preocupação... Deixa eu terminar. Eu
ouvi V. Exa. em silêncio e peço que mantenha o mes
mo comportamento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Eu não
quis lhe dar lições, de jeito algum. Tenho o maior res
peito por V. Exª.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Em to
das as vezes que fui Relator, a única preocupação
que tive foi o consenso, tanto que quase sempre, em
Comissões Especiais, obtive unanimidade.

Recentemente, como Relator de uma Comissão
espinhosa, a que diagnosticou e propôs soluções
para o problema da pobreza, fiz um relatório que foi
aprovado por unanimidade e foi defendido pelo Líder
do PT, na sexta-feira, em pronunciamento na Câmara
dos Deputados.

De modo que não tenho outra preocupação se
não esta: obter o máximo consenso possível. E quero
sublinhar a palavra possível, porque também não as
piro à unanimidade. Fizemos entendimento interno
com a base do Governo, com o Presidente da Repú
blica, que não precisava ter transbordado para a im
prensa, porque não era um entendimento entre a Câ
mara e o Poder Executivo, mas um entendimento in
terno entre personalidades da base do Governo.

Agora estou revestido de outra responsabilida
de institucional, que é a de Relator. Relator não é au
tor. Eu não vou produzir um trabalho da minha lavra
intelectual nem colocarei no meu relatório as minha:;;
preferências ou idiossincrasias, mas procurarei co
lher aqui, ao longo dos debates e nas conversas nu
merosas que teremos com os companheiros da base
do Governo e com colegas da Oposição, um consen
so. Esse disciplinamento não se destina ao Presiden
te Fernando Henrique Cardoso, mas a todos os Presi
dentes que o sucederão.

Quem esteve na Constituição de 1988, a exem
plo de mim e do Deputado Gerson Peres, sabe muito
bem que a medida provisória não foi imposição do Po
der Executivo. Naquela circunstância, o Poder Execu
tivo era frac:o demais, para impor qualquer vontade à
Assembléia Nacional Constituinte que não fosse a du
ração do seu mandato. Ele esgotou-se nessa preocu
pação. O Congresso deu, de espontânea vontade, ao
Poder Exec:utivo esse instrumento. Passados dez ou
doze anos '- e isso é claro hoje, há consenso político
-, houve abuso no uso da medida provisória. Re·
quer-se agora, com urgência, que encontremos ma
neira de discipliná-lo. É isso que vamos fazer.

Reafirmo que 90% da matéria ou mais são obje
to de pleno consenso. Há alguma divergência quanto
à extensão de algumas limitações ou não. Sobre isso
nós vamos conversar com PT, PSB, PPS, PPB. O De
putado está correto. Há um corte não propriamente
ideológico Illessa matéria. Na esquerda, no centro de
mocrático 19 na direita há pessoas que são mais ou
menos autoritárias na sua visão sobre a ação do Po
der Executivo. Vamos procurar chegar a uma conclu
são. O que não pode é essa matéria ir ao Senado e
voltar para a Câmara.

Quanto à questão de que matérias já votadas
nas duas Casas poderão ou não ser objeto de delibe
ração, não é matéria sujeita a esta Comissão. Tra
ta-se de questão regimental que será decidida, ou já
foi, pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados. Nós aqui vamos proceder como se pu
déssemos tratar de tudo, mas evidentemente reco
nhecendo que muito mais de 90% já significa um con
senso. Vamos concentrar o nosso debate naquilo que
realmente interessa, ou seja, a revogação ou não do
246, em que extensão.

Estou aberto à qualquer solução, não trago so
lução alguma no bolso. Se em determinado momento
o Governo impuser, teoricamente, posição flagrante
mente contrária ao sentimento da Casa, restar-me-á
deixar a Rl3latoria, se eu não quiser desagradar o Go
verno. Em nenhuma hipótese serei instrumento de
uma vontade unívoca do Governo. Eu sou membro do
Parlamento, tenho orgulho disso, e estarei aqui na de
fesa das suas prerrogativas, procurando obter o máxi·
mo de consenso possível, para que não ocorram nos
plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Fe·
deral os incidentes de votação a que V. Exª se referiu.

O SB. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Antes de encerrar a sessão, convoco os Srs. Deputados
para a próxima reunião, a ser realizada no próximo dia
15, às 14h'30min.

Está encerrada a reunião.
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,- --""_---'" DEPUTADOS EM EXERCíCIO__--=- ---,

Roraima
Alrton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almi r Sá PPB
Elton Rohnelt '" PFL
Francisco Rodrigues .......•..... PFL
Luciano Castro PFL
LUlS Barbosa PFL
Rober ia Araujo .....•............ PL

Amapá
Antonio Feijão PST
Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen P8B
Fátima Pelaes ......•.•.......... P8DB
·Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos ~ PFL

Pará
Anlvaldo Vale P5DB
Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho FMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Quei~oz , PDT
Jorge Costa PMDB
José Prlante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renlldo Leal PTB
valdir Ganzer PT
vic Pires Franco ..•............. PFL
Zenaldo Coutinho P5DB

Amazonas
Arthur Virgílio '" PSDB
Átila Llns PFL
Francisco Garcia ...............• PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazzlotln PCdoB

Rondônia
Agnaldo Munlz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior , PFL
Marlnha Raupp PSDB
Nllton Caplxaba PTB
Oscar Andr ade •......•..••....... PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordelro PFL
Joào Tota PPB
Jose Aleksandzo ...•........•.... PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso '" PT
Nilson Mourào PT
Sérgio Barros PSDB
Zlla Bezerra PFL

Tocantins
Antônio Jorge PTB
Darci C'oelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino '" , PNDB
Joào Rlbelro PFL
Osvaldo R~is PMDB
Pastor Antarildo •................ PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
A11tonio Joaquim AraúJo PPB
Cesar Bandelra PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira , '" PMDB
Joào Castelo PSDB
José Antonlo PSB
Mauro Fecury••..............•.•. PFL
Nei va Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novals PMDB
Remi Trinta .............•......• PST
Roberto Rocha ...........•.•..... PSDB
Sebastião Madeira ..............• PSDB

Ceará
Adolfo Marinho P8DB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes ............•....... PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Antônio .José Mata PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa , PSDB
Eunício Olivelra PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcàntara P5DB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch •..................• PSDB
Pinheir0 Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó PSDB



Sérglo Novais PSB
Ubiratan Aqular. PSDB
Vicente Arruda ...............•.. PSDB

Piauí
Átila Lira PSDB
B. Sá .......................•... PSDB
Ciro Nogueira PFL
Gesslvaldo Isaias PMDB
Heráclito Fortes .........•...... PFL
João Henr i que ...•....•...••..... PMDB
Mussa DemeEI PFL
Paes Landim PFL
ThemístoclE'S Sampaio PMDB
Wellington Dlas PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina ....•..•••.........• PMDB
Betinho R05ado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira ....•............. PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier ~[ala PFL
Múcio Sá ..•••..................• PMDB
Ney Lopes PFL

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando AbíllO PMDB
Avenzoar Ar ruda PT
Carlos Dunga .......•............ PMDB
Damião Feliciano •............... PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro ••.•...••••...•• PPB
Inaldo Lel tão PSDB
Marcondes Gadelha ..••.....••.... PFL
Ricardo Rique .••••.••..•••.....• PSDB
Wilson Braga.......•............ PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo .......•......... PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata ..••.......•....•.. PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes .....•............... PSB
Eduardo Campos ..•......•........ PSB
Fernando Ferro ..•............... PT
Gonzaga Patriota ...•............ PSB
Inocêncio Ollveira PFL
João Colaço .....•............... PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar •.••••.•..••••...•. PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus .•............... PSDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa .............•.....• PPB
Pedro Eugênlo PPS
Ricardo Fiuza ••••••...•••.•.•••. PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra ...........•.....•. PSDB
Severino Cavalcanti ••.•...•..... PPB

Alagoas
Albérlco Cordeiro PTB
Augusto Farias ..•..•..•....••... PPB
Helenildo Ribeiro .....•......... PSDB
João Caldas ...........•......... PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô ...•............ PFL
Luiz Dantas PST
Olavo CalheirOs ....••.•......... PMDB
Regis Cavalcante ...•.•••.•...•.• PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro PSC
Augusto Franco .................•PSDB
Cleonãnclo Fonseca PPB
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz .•....•............ PFL
Claudio Cajado •....••.•......... PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Sirnões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto .•.••••..•...• PMDB
Geddel Vieira Lima PMDB
Gera Ido Simões .....••.••......•• PT
Gerson Gabrielli ••.•....•.••.•.. PFL
Haroldo Lirna PCdoB
Jaime Fernandes •••.•.••.•.•....• PFL
Jairo Azi PFL
Jairo Carnelro PFL
Jaques Wagner .......•.•.•..•.••• PT
João Almeida .......•..•..•....•. PSOB
João Leão PSDB
Jonival Lucas Junior PFL
Jorge K:-J.oury PFL
José Carlos Aleluia ...•......... PFL
José Lourenço PFL
José Rocha .••.•....••.•......... PFL
José Ronaldo .......•............ PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto ..........•......... PFL
Luiz Moreira PFL
Manoel Castro -" PFL
Mário Negromonte ••••..•••••..... PSDB
Nelson Pellegrino ......•........ PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Iruj o PMDB
Reginaldo Germano ..••.•.•..•.•.. PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa .......•........... PSDB
Ursicino Queiroz .....••......... PFL
Waldir Pires .........•.......... PT
Walter Pinhelro ......•.......... PT
Yvonilton Gonçalves .•..•.•..•.•• PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas .....•.............. PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle ....•.•......... PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada •.......•.•. PSDB
Cabo Júl io ••••....•.•.••.••...•• PL
Carlos Melles .................•. PFL
Carlos Mosconi ......•........... PSDB
Cleuber Carneiro ....•........... PFL
Custódlo Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Mo~eira.......•..•........ PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz •................. PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Plnto PMDB
Hélio Costa .........•........•.. PMDB
Herculano Anghinetti ••.......... PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins .......•........... PFL
João Fassarella .....•........... PT
João Magalhães ......•........... PMDB
João Magno ••.•..•••••...•••.•..• PT
José Militão ....•...••.......... PSDB
Júlio Delgado ...•.•.•........... PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira ..•.•.•.. PPB
Marcos Lima .••......•.....•.••.• PMDB
Maria do Carmo Lara .•......•.•.. PT
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda .........•...... PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires .•.....•.....•..... PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado ...••..•.........•. PT
PhiIemon Rodrigues ..•........... PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio ..•.....•..•.•.••.•• PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sara i va Felipe PMDB

Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro ......•.......•. PMDB
Virgílio Guimarães ..••••.••.•••• PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia .........•... PTB
Zaire Rezende ..•..•.....•....... PMDB
Zezé Perrella ...•............... PFL

Espírito Santo
Aloízio Santos ..•.••••..•.••.••• PSDB
Feu Rosa .....•..•••.•......•..•. PSDB
João Coser ......•............... PT
José Carlos Elias PTB
Magno Mal ta•.................... PTB
Marcus Vicente ..•..... : ....•.... PSDB
Max Mauro •.••..•..•.......•...•. PTB
Nilton Baiano •..••.....•..••..•. PPB
Ricardo Ferraço ...........•..... PSDB
Rita Camata ..................•.. PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso .•.....•...•... PSB
Alexandre Santos ....•......•.... PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz ..............•..•.•PPS
Bispo Rodrigues .•...•••••••••••• PL
Carlos Santana ...........••..•••PT
Cornélio Ribeiro ..........••.•.. PDT
Coronel Garcia .........••••••••• PSDB
Dino Fernandes ..•......•.••••••• PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Si 1va •.....•...••••.•...•.• PDT
Eduardo Paes ..•.•.......•....••• PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva.•...........•.•. PST
Iédio Rosa .•...••.•...•..•..•.•. PMDB
Jair Bolsonaro ....••.•.......... PPB
Jandira Feghali .•............... PCdoB
João Mendes .....•....•.......... PMDB
João Sampaio ...........•........ PDT
Jorge Wilson...................• PMDB
José Carlos Coutinho .•.......... PFL
Laura Carneiro ............•..... PFL
Luís Eduardo ....•............... PDT
Luiz Ribeiro ~.~. ~.. ~r~

Luiz Sérgio J: i

Marclo Fortes PSDB
Mattos Nasclmento PST
Milton Temer ..........••.••.•... PT
Miriam Reid...................•. PDT
Miro Teixeira .............•..... PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL



Paulo Baltazar..•............... PSB
Paulo Feij ó ..••.•............... 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 Goldrnan PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo .......•..........•.. PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Arlgela Guadagnin ...........•.•.. PT
&1tonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocei PT
Arlindo Chinaglla PT
A.r:l1aldo FI_ria de Sá PPB
Arnaldo Madeira .....•........•.. PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Clovis VOlpl PSDB
Corauci Sobrinho ......•......•.. PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto ......•............. PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio •...................... PDT
Duilio pisaneschi ........•.•.•.. PTB
Edinho Araúj o PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi .....•..........•.. PT
Jair Meneguelli ...•.......•••••• PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José índio ................•..... PMDB
José Machado ...........••....... PT
José Roberto Batochio ........•.. PDT
Juli0 Semeghini ...••......•..••• PSDB
Lamartlne Posella ............•.. PMDB
Luiz Antonio Fleury.......••.•.. PTB
Luiza Erundina ............•..... PSB
Maluly Netto PFL
Ma~celo 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 'I zar ••.........•.......• 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
CeIcita Pinheiro .......•.....••• PFL
Lino Rossi .............•....••.. PSDB
Osvaldo Sobrinh9 ....•..•...••••• PSDB
Pedro Henry..•.........•........ PSDB
Riearte de Freitas PSDB
Teté Bezerra •••....••.••.•••.••• PMDB
WeIinton Fagundes .....•..•..•••• PSDB
Wilson Santos ................•.• PMDB

Distrito Federal
AgneIo Queiroz ..••••••••.....••• PCdoB
Alberto Fraga ..........•........ PMDB
Geraldo Magela, •.........•..•.... PT
Jorge Pinheiro ...............•.. PMDB
Maria Abadia •............•...... PSDB
Paulo octávio ••..•..•..•••••.•.• PFL
Pedro Celso ••••••••••••••••••••• PT
Ricardo Noronha .......•......•.. PMDB

Goiás
Barbosa Neto ...........•.....•.• PMDB
Euler Morais •..... ~ .•........... PMDB
Geovan Freitas .........•.....•.. PMDB
Jovair Arantes .........•...•.•.• PSDB
Juquinha .... : ..................• PSDB
Lidia Quinan•..........•.•....•. PSDB
Lúcia Vânia ...........•......•.• PSDB
Luiz Blttencourt ....•........••• PMDB
Nair XaVler Lobo .......•........ PMDB. .
Norberto Teixeira •••••••....•••• PMDB
Pedro Canedo ...........•.....• ,. PSDB
Pedro Chaves :: .. ~ •........ ~ -, . PMDB
Pedro Wilson ~: .. : i:(j,.PT



Roberto Balestra ....•......•.... PPB
Ronaldo Caiado ......•......•.... PFL
Vilmar Rocha ...••••••...•••.•... PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira ........•..•...• PT
Flávio Derzi ...............•.... PMDB
João Grandão ...............•.... PT
Marçal Filho .•..•••••...•.••..•• PMDB
Marisa Serrano .•.....•.••.•..... PSDB
Nelson Trad................•.... PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion .........•..•...• PFL
Affonso Camargo .........•.••.... PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa .......•.....•. PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. ROslnha PT
Flávio Arns ..•...••.....••...••• PSDB
Gustavo Fruet ...........•....... PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra ...........•....... PFL
José Borba PMDB
José Cnrlos M~rtinez....••..•... PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly•...•....••... PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto .•..•.....••... PMDB
Nelson Meurer ••..•...•.••.•.•... PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho ..........•......• PPB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque ..........•.......... PT
Renato Silva •••••••••••••••••••. PSDB
Ri cardo 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 Coruj a ..•.............. PDT
Gerváslo Silva..........•....... PFL
Hugo Biehl .•.........•......•... PPB
João Matos ..••.••.••••.•.•...••. PMDB
João Pizzo1atti PPB
José Carlos Vieira ....•.••....•. PFL
Luci Choinacki PT

Pedro Bittencourt ..•............ PFL
Raimundo Colombo .'.· PFL
Renato Vianna ••••..•..•••....... PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso •.•..........•. PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ..•.................. PT
Airton Dipp ........•............ PDT
Alceu Collares .•••••••.•.•••••.. PDT
Augusto Nardes •••.•••••••.....•. PPB
Caio Riela ....•••...•........... PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi •............... PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi .•...•.•.••....•••. PT
Fernando Marroni •..••..••.•••••. PT
Fetter Júnior ......••......••... PPB
Germano Rigotto ...........•..... PMDB
Henrique Fontana .............••. PT
JúllO Redecker ..•............... PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardl •..•.•.••....•.•••. 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 .P.rgenta ...............•. PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira .......•......•. PT
Waldir Schmidt •••............•.. PMDB
Waldomiro Fioravante ..........•. PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL

João Caldas De Velasco

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 96192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: ládio Rosa (PMDB)
22 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

PMOB
Armando Abílio Gustavo Fruet
IOOio Rosa Nelo Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo Zaire Rezende
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir PIres Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson lris Simões

POT
José Roberto Batochlo Fernando Coruja

Bloco PSB • pedoB
José Antonio Agnelo Queiroz

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Suplentes

PFL

Titulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1l175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Dames (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB • pedoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

PFL
Eliseu Resende Batinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMDB
Alberto Mourão Barbosa Neto
Antônio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Philemon Rodrigues (PL)
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSOB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Mareio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho Sílvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Aloizio Mercadante Avenzoar Arruda
Antonio Palocci Henrique Fontana
Milton Temer João Fassarella
Ricardo Berzoini Virgílio Guimarães

PPB
Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

PTB
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

POT
Eurípedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Secretária: Angélica Maria Landim FiaJho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7056



(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1º Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFl)
Titulares Suplentes

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N!! 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1!! DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2!! DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Autor: LaprovitBVieira e Outros

Suplentes

Suplentes

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Iris Simões
1 vaga

Eunício Oliveira
5 vagas

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PT

PTS

POT

PPS

PSOB

PMOS

PFL

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollandal
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luís Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
Víttorio Medioli

Henrique Eduarclo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Presidente: Ayrtorn Xerêz (PPS)
1º Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2º Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)
Bloco PSB - pedoS

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdívíno Tolentíno Rlho
Local: Serviço ele Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À
RE~ORMA DO REGIMENTO INTERNO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulares

PropOSição: Autor: Presidente
PresIdente: De Velasco (PSL)
11l Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presid€Jnte: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

José Antonio

1 vaga

Renildo Leal

Márcio Matos
Padre Roque

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Silas Câmara
1 vaga

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Bloco PSB - pedoB

Wanderley Martins

Paulo Baltazar

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Magno Malta

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira



José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB - PCdoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Blloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129·B
Telefone: 318·8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nll 9, DE 1999, QUE "DiSPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVID~NCIA

COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS

MUNiCíPIOS"
Proposição: PLF' 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2lI Vice·Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice·Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
TItulares Suplentes

PFL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice·Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice·Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Bloco PSB - PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Marcos de Jesus (P80B) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318·7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Suplentes

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguellí
Femando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

PFL

Titulares

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Gilmar Machado
José Genorno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

3 vagas

Dr. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Maluly Neto
Pedro Femandes

Sílas Câmara (PTB)

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Amaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PPB

PTB

PDT

PSDB

PMDB

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourãl)
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo OCtávio
Robson Tuma
Urslcino Queiroz
Wilson Braga

AntOnio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina
1 vaga

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga



PMDB Barbosa Neto Olavo Calheiros
Coriolano Sales Antônio do Valle Domiciano Cabral Pinheiro Landim
Edinho Bez Armando Monteiro Gustavo Fruet 3 vagas
Nelson Proença Euler Morais Philemon Rodrigues (PL)
Paulo Lima Flávio Derzi 1 vaga
Pedro Chaves Freire Júnior PSDB
Salatiel Carvalho Milton Monti André Benassi Alexandre Santos

PSDB Helenildo Ribeiro Léo Alcântara
Antonio Cambraia Jovair Arantes João Castelo Zenaldo Coutinho
Antonio Kandir Luiz Carlos Hauly Nelson Otoch 3 vagas
Danilo de Castro Nilo Coelho Vicente Arruda
Manoel Salviano Xico Graziano Zulaiê Cobra
Veda Crusius 2 vagas PT
1 vaga Antonio Carlos Biscaia 4 vagas

PT Marcelo Déda
Geraldo Magela João Grandão 2 vagas
João Coser José Pimentel
Ricardo Berzoini Luiz Mainardi PPB
Wellington Dias Milton Temer Ary Kara Arnaldo Faria de Sá

PPB Augusto Farias Eurico Miranda

Edmar Moreira Delfim Netto Gerson Peres 1 vaga

José Janene Herculano Anghinetti PTB
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira Nelson Marquezelli Max Mauro

PTB 1 vaga Nilton Capixaba
Rodrigo Maia José Carlos Elias
1 vaga Luiz Antonio Fleury POT

PDT
Enio Bacoi Coriolano Sales (PMDB)

Enio Bacoi Pompeo de Mattos Bloco PSB· PCdoB
José Antonio Djalma Paes

Bloco PL· PST • PMN • PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Bloco PSB • PCdoB

Djalma Paes Sérgio Miranda Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 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 ALrNEA

"E" DO INCISO 11 DO ~ 51! DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERALII

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1ºVice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3º Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-84~!8

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO rNDIO - FUNAI

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Suplentes'

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias (PPB)
João Ribeiro

José Melo
L.uis Barbosa

PFL

PSDB

PMDB

Antonio Feijão (PST)
B. Sá
Nicias Ribeiro

Titulares

Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santo,s
1 vaga

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Arceste Almeida (PMDB)
1ºVice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson

Autor: Senado Federal

PFL

PMDB
Albérico Filho

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge (PTB)
Or. Benedito Dias (PPB)
Gervásio Silva,
Leur Lamanta
Luis Barbosa
Neuton Lima

Proposição: PEC 374/96

Titulares



Agnaldo Muniz {PPS} Fernando Zuppo

Bloco PSB • PCdoB
Vanessa Grazziotln Evandro Milhomen

PT
Dr. R06inha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Yvonilton Gonçalves

PTB
Renlldo Leal Josué Bengtson

POT

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço da CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇAO NR 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)

José Mendonça Bezerm Darei Coelho
Paulo Bmga Francisco Rodrigues
Sérgio Barcellos, Jaime Martins
Vllmar Rocha Maluly Netto
Zezé Perrella Moreira Ferreim
Zila Bezerm Paulo Marinho
1 vaga Roland Lavigne

PMOB
Ana catarina Hermes Parcianello
Anlbal Gomes João Mendes
19or Avelino 4 vagas
João Magalhães
José [ndio
Norberto Teixelm

PSOB
Ademir Lucas Fátima Pelaes
Antonio Feijão (PST) Maria Abadia
Nicias Ribeiro Max Rosenmann
Nilo Coelho Nilson Pinto
Rafael Guerm 2 vagas
Zulaiê Cobra

PT
Geraldo Simões 4 vagas
Wellington Dias
2 vagas

PPB
Cunha Bueno Antonio Joaquim Araujo
João Pizzolatli Hugo Blehl

Airton Cascavel (PPS)

Autor: Poder Executivo

PV

1 vaga Romel Anizio
PTB

Celso Giglio Renlldo Leal
Max Mauro 1 vaga

PDT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Regis Cavalcante (PPS)

Titulares Suplentes
PFL

Antônio Carlos Konder Reis Antônio Geraldo
Ciro Nogueira Cesar Bandeira
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Ronaldo Francisco Garcia
Marcondes Gadelha Raimundo Santos
Paulo Magalhães Werner Wanderer
Ricardo Fiuza 1 vaga

PMDB
Gustavo Fruet Phllemon Rodrigues (PL)
Osmar Sermglio 5 vagas
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSDB
Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Helenlldo Ribeiro José Militão
Inaldo Leitão Nelson Otoch
João castelo 2 vagas
Vicente ArrudEl

PT
Antonio Carlos Biscaia Femando Ferro
Iara Bernardi Gemido Magela
Marcelo Déda José Pimental
Marcos Rolim Waldir Pires

PPB
Augusto Narcles Celso Russomanno
Edmar Moreira 2 vagas
Wagner Salustlano

PTB
Luiz Antonio Fleury Caio Riela
Roberto Jefferson Fernando Gonçalves

COMISSÃP ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N!l634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Bloco PSB • PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

Proposição: PL 634175

Presidente: João Castelo (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3Q Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Suplentes

Autor: Nlelas Ribeiro e OutrosProposição: PEG 89195

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Norberto Teixeim (PMDB)
2\l Vice-Presidente: Geraldo SII11ÕElS (PT)
3Q Vice-Presidente: João Pizzolatli (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares



Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

Lincoln Portela João Caldas

PPS

Bloco PSB· PCdoB

José Roberto Batochio

José Antonio

Ayrton -Xerêz

PDT

Coriolano Sales (PMDB)

Aldo Rebelo

Airton Cascavel

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda . 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinettl Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

PDT
1 vaga Neuton Lima (PFL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Bloco PSB • PCdoB

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 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:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N!! 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 72 E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC N2 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 7/99 Autor: Senado Federal e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
111 Vice-Presidente:Zenaldo Coutinho (PSDB)
211 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3º Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Fernando Gabeira (PV)
PPS

1 vaga

Titulares
PFL

Cleuber Carneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

PMDB
Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
SUas Brasileiro
Zaire Rezende

PSDB
Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Titulares
Suplentes

PFL

Ciro Nogueira Antônio Carlos Konder Reis

Luciano Pizzatto Jaime Martins

Mauro Fecury Laura Cameiro

Ney Lopes Leur Lomanto

Raimundo Colombo Paes Landim

Rodrigo Maia (PTB) Paulo Magalhães

1 vaga Vilmar Rocha

PMDB
Darcísio Perondi Darcísio Perondi
Osmar Serraglio Edison Andrino
Osvaldo Biolchi Elcione Barbalho

Themístocles Sampaio Luiz Bittencourt
2 vagas Rita Camara

Zaire Rezende

PSDB
Luciano Castro (PFL) Adolfo Marinho

Paulo Mourão Bonifácio de Andrada
Sérgio Reis Carlos Mosconi

3 vagas Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Suplentes

Antônio Geraldo
ArDido Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa



Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especlais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N" 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco PSB· PCdoB
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco PL· PST· PMN • PSD· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

PFL

Fernando Zuppo

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PFL

PDT

PMDB

Dr. Hélio

Bloco PSB· pedoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL • PST· PMN • PSD· PSL
Lincoln Portela João Caldas

Gerson Gabríelli
Lavoisier Mala
Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furtan

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI NR 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALêNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
12 Vice·Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318·7062/7061 Fax: 318-2140

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Suplentes

4 vagas

Fernando Gonça/ves
Magno Malta

1 vaga

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Ben·Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

PT

POT

PTB

PPB

Proposição: Requerimento

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalsn (PMDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Garlos Aleluia (PFL)

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Femando Gabeira

Titulares

Arlindo Chinaglia
3 vagas Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho FeitC'''a
Coronel Garei

PMOB

PSOB

Aldir Cabra (PSDB)
Oscar Andrade

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

PSDB

PT

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

4 vagas

Pedro Wilson
Wellington Dias

Ary Kara
1 vaga

Duilio Pisaneschi

PT
Padre Roque

1 vaga

PPB
João Tota

1 vaga

PTB
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duillo Piseneschi
1 vaga

Femando Coruja

PPB

PTB

POT

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga



Bloco PSB - PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco PSB - PCdoB
Gonzaga Patriotal Agnelo Queiroz

Blol:O PL • PST • PMN - PSD· PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eugênio

Ayrton Xerêz
PPS

Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-8
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NI1 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 79 DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Suplentes

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

PFL

PSDB

PMDB

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 59 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo OCtávio
Roberto Brant

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Suplentes

Jair 8olsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

Antonio Feijão (PST)
Amoo Bezerra
Sadu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)

Alberto Mourão" 22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
Mendes Ribeiro Filho 32 Vice-Presidenle: Augusto Franco (PSDB)

Philemon Rodrigues (PL) Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Synval Guazelli

2 vagas

PT

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Luiz Antonio Fleury

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Eurípedes Miranda

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Titulares

Coronel Garcia
Lmo Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Proposição: PEC 151/95

Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo
1 vaga

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

P.residente: Aldir Cabral (PSDB)
12 Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPS)



DI'. Evilásio José Antonio
Bloco PSB • PCdoB

José Roberto Batochlo Fernando Coruja

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

PT

PPB

PTB

POT

4 vagas

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres
1 vaga

Carios Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

PSOB

PT

PPB

Chico da Princesa
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

2 vagas

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio Duílio Pisaneschi

PTB
Albérico Cordeiro

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI NSl 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AG~NCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS"

POT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN - PSD • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Lella Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 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
TERRITÓRIOS"

Márcio Bittar

Proposição: PL 1.615/99

PPS

Regls Cavalcante

Autor: Poder Executivo

Jandira Feghali
Bloco PSB· PCdoB

PV

1 vaga

Presidente: Joãc) Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
2Il Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

Proposição: PEC 136199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghlnetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PMOB
Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Aldir Cabral (PSDB)
Átila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar

José Carios Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

PFL

PMDB

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Armando Abílio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas



Bloco PL - PST • PMN - PSD - PSL

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson otoch
Veda Crusius

PSDB
André Benassi

B. Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Pedro Henry

Ronaldo Cezar Coelho

Alceu Collares

Vanessa Grazzlotin

PDT

Bloco PSB· PCdoB

Fernando Zuppo

SérgiO Novais

PFL

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSD • PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - PCdoB

Robério Araújo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ne 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Titulares Suplentes
PFL

DarcI Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz Nonô Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMDB
Cezar Schirmer Freire Júnior
Gastão Vieira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSDB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo Alcântara
Antonio Carlos Pannunzio Uno Rossi
Helenildo Ribeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Niclas Ribeiro
Vicente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Carlos Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni 3 vagas
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anízio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Silas Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

Proposição: PEG 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-PresIdente: Jaime Martins (PFL)
2º Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3º VIce-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone. 318-7063

Bispo Wanderval

Suplentes

José Antonio

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

PT

PDT

PTB

PPB

José Ronaldo Almerinda de Carvalho
Neuton Uma Átila Uns
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMDB
Darcísio Perondi Flávio Derzi
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho João Colaço

PSDB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Unhares Eurico Miranda

PTB
Iris Simões Renildo Leal

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Jandlra Feghali

Arlindo Chlnaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
2º Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares



PPS

Dr. Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL • PST· PMN - PSD - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294195 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1R Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
211 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
32 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

POT
Eurfpedes Miranda 1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

João Tota
2 vagas

1 vaga

Serafim Venzon

6 vagas

4 vagas

CIro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Wanderfey Martins

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

POT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMDB

Bloco PSB • PCdoB

Bloco PSB - PCdoB

Neiva Moreira

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

A1ceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis

Adão Pretto
A1oizio Mercadante
Carfos Santana
Nilson Mourão

1 vaga

1 vaga

Neiva Moreira

José Pimentel
3 vagas Almir Sá

Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Edmar Moreira 1 vaga
Jair BoIsonaro
Oliveira Rlho

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Suplentes

Abelardo Luplon
Antônio Geraldo

Corauei Sobrfnho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Fernando Gonçalves
José carlos Martinez Paulo Baltazar

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PPS

PFL

PTB

PPB

PT

PSDB

PUDB

Bloco PSB • PCdoB
1 vaga

Márcio Bittar

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1R Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
211 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3R Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Muda/en (PMDB)
Titulares

Secretário: Erfes Janner Costa Gorfni
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo". 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

A1dir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Muda/en
Pinheiro Landim
1 vaga

Antonio Carfos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
WeUington Dies

Coronel Garcia
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackal

Luiz Antonio F1eury
Roberto Jefferson



Proposição: PEC 472-D/97 .Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)' .
1º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2º Vice-Presidente: João Paulo (PT)' "
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant' (PFL) \ ' '.

Bloco PL • PST - PMN • PSO - PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio Bitlar . Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066 '

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO,DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO.~!!·472.D, DE 1997;00

SENADO FEDERAL, J~UE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS:.A,RTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUIÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REGlJLAMENTAÇÃO
MEDIDAS PR:OVISÓRIAS)

Titulares Suplentes
PFL

Affonso Camargo Almerinda de Carvalho
José Ronaldo Átila Lins
Paes Landim Costa Ferreira
Pa~llo Magalhães Gilberto Kassab
Roberto Brant Lael Varella
Ronaldo Caiado Luis Barbosa
Vic Pires Franco Raimundo Colombo

PMOB
Armando Monteiro Jorge Wilson
Carlos Dunga Júlio Delgado'
Francistônio Pinto Múcio Sá
Mauro Benevides Waldir Schmidt
Osmar Serraglio 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Anivaldo Vale Bonifácio de Andrada
Antonio Carlos Pannunzio Inaldo Leitão
Nelson Otoch . João Almeida
Ricardo Ferraço ' João Castelo
Silvio Torres Jutahy JUnior
Veda Crusius Luis Carlos Hauly

PT
Babá ~osé Genoíno
João Paulo Marpelo Déda
José Machado Professor Luizlnho
José Pimentel Waldir Pires

PPB
Gerson Peres c,',' Alcione f\thayde
Nelson Meurer Antonio Joaquim· Araújo
Romel Anizio Wagner Salustiano

pTB

Caio Riela
Silas Câmara

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Ana Catarina
LUIZ Bitlencourt

Nelo Rodolfo
3 vagas

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marclo Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

1 vaga

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PT

PFL

PTB

PPB

PSOB

PMOB

POT
Eurípedes Miranda

Bloco PSB - PCdoB
Alceu ,Collares

PV

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Barbosa Neto
Damião. FelJciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Ojalma Paes .1 vaga
Bloco PL - PST • PMN - PSO - PSL

J'Jão Caldas De Velasco
PV

Pedro Eugênio (PPS) João Herrmann Neto (PPS)
Secretário: Cily Montenegro . '
Local: Serviço de"Càmissães Especiais, Anexo ", s/165-B
Telefóne:'318-7056' .

Eduardo Paes
Magno Malta

Fernando Gabeira Marcos RolJm (PT)
Secretário' Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões EspeCiais, Anexo 11, si 165·B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
RÉALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
. FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1º Yice-Presidente: Medeiros (PFL)
2º Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
3º Vicé-Presiderlte: Herculano Anghinettl (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio SérgiO Miranda

Bloco PL • PST - PMN • PSO - PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

,
Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Medeiros
Nlce Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Enlvaldo Ribeiro
Herculano Anghinetli
Pedro Corrêa

Dino Fernandes
Feu Rosa

.Jnaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

'1 vaga

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

'por "
Eber Silva

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou 08F c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

og=020002
gestAo =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
Agência 3602-1, conta na 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida, confonne tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
102000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASÍLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administração
Econômic:a-FinanceiralControle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão ou Solange Viana
Cavalcant.e.

EDiÇÃO DE HOJE: 208 PÁGINAS


