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I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da ses
são anterior

11I- Leitura do expediente

OFÍCIOS

Nl! 42/2000 - Do Senhor Ministro Antônio
de Pádua Ribeiro, Presidente do Superior Tribu
nal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal,
encaminhando o anteprojeto de lei, que dispõe
sobre a reestruturação do Tribunal Regional Fe
deral da 3ã Região, e dá outras providências (PL
nS! 2.398/2000 na Câmara dos Deputados). 06162

Nl! 7/2000 - Do Senhor Deputado João
Herrmann Neto, Líder do PPS, comunicando
que o Deputado Pedro Eugênio deixa de inte
grar as Comissões Especiais destinadas a pro
ferirem parecer à PEC n!! 601-A/98 (Direitos
Sociais) e à PEC nS! 136-A/99 (Inativos). 06166

Nl! 22/2000 - Da Bancada do PL, comuni
cando que os deputados abaixo relacionados
resolveram reconduzir o Deputado Valdemar
Costa Neto a Líder do PL. 06166

Nl! 38/2000 - Do Senhor Deputado Valde
mar Costa Neto, comunicando que foi conduzi
do ao cargo de Presidente Nacional do Partido
Liberal. 06166

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição
n2. 7-C, de 1999 - Discussão da redação do
vencido em primeiro turno da Proposta de
Emenda à Constituição nS! 7-B, de 1999, que
dá nova redação ao inciso XXIX do art. 79. e re
voga o artigo 233 da Constituição Federal;
tendo parecer da Comissão Especial pela
aprovação, contra os votos dos Deputados
Adão Pretto, Avenzoar Arruda e Paulo Rocha

(redação para o segundo turno) (Relator: Sr.
Sílas Brasileiro). 06167

INDICAÇÕES
Indicação rj! 737, de 2000 (Da SI"! Vanessa

Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Planejamento e Orçamento,
a revogação da Resolução n9 2.521/98, que suspen
de a aplicação de recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, na contratação de
novas operações de financiamento de empreendi
mentos de habitação, saneamento básico e in-
fra-estrutura urbana por órgãos públicos. 06167

Indicação nS! 738, de 2000 (Do Sr. Rubens
Bueno) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Fazenda, modificação de
circunscrição de agências da Secretaria da Re-
ceita Federal. 06168

Indicação rj! 741, de 2000 (Da Comissão de
Agricultura e Política Rural) - Sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Agricultu
ra e do Abastecimento, a prorrogação do prazo da
renegociação de débitos não securitizados. 06169

Indicação nla 742, de 2000 (Do Sr. Wagner
Salustiano) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Fazenda, a criação de
mecanismos para elevação da remuneração dos
depósitos de poupança.......................................... 06174

Indicação nla 743, de 2000 (Do Sr. DI'. Hélio)
- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério dos Transportes, determinações para
emissão de tíquetes de pedágio. 06175

Indicação nla 744, de 2000 (Da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto) - Sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educação, a implantação da Vila Olímpica de Ira-
já, no Estado do Rio de Janeiro. 06175

Indicação nla 745, de 2000 (Da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto) - Sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educação, a implantação da Escola Técnica de
Irajá, no Estado do Rio de Janeiro. 06177
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Indicação fi!! 746, de 2000 (Do Sr. Celso
Jacob) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, a adoção de ins
trumento legal que garanta o atendimento dos ci
dadãos oriundos do interior do Estado na rede
hospitalar do Município do Rio de Janeiro. 06178

Indicação nll 747, de 2000 (Do Sr. Celso
Jacob) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, a formulação de
uma Norma Operacional Básica (NOB) de Re
cursos Humanos, por inexistir uma polftica de RH
para o Sistema Único de Saúde............................ 06179

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 3-2-2000
IV - Breves Comunicações
B. SÁ (PSDB - PI) - Perspectivas econô-

micas e sociais do assentamento de quatrocen-
tas famflias na Fazenda Gameleira do Mimbó, no
Município de Cajazeiras, Estado do Piauf............. 06181

ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ) 
Apoio à proposta de 'emenda à Constituição
apresentada por comissão de juristas para mu-
dança do sistema processual penal brasileiro....... 06181

DA. ROSINHA (PT - PR) - Denúncias de
irregularidades na administração do Prefeito
Antônio Belinati, do Município de Londrina, Esta
do do Paraná. Solicitação ao Ministério Público
do Estado de agilização nas investigações sobre
o assunto. 06182

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) 
Críticas ao fechamento das fronteiras do Estado
do Rio de Janeiro para a pecuária em razão de
suposto surto de febre aftosa. 06183

DA. BENEDITO DIAS (PPB - AP) - Trans-
curso do 2422 aniversário de fundação de Maca-
pá, capital do Estado do Amapá. 06183

GERALDO SIMÕES (PT - BA) - Mobiliza
ção dos servidores públicos federais em campa
nha salarial unificada. Necessidade de apoio da
Casa às reivindicações da categoria..................... 06183

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES) 
Contrariedade dos Sindicatos do Comércio Varejista
de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito
santo - SINDIPETROES à próxima edição de
portaria pela Agência Nacional de Petróleo - ANP
sobre a possibilidade de atuação das companhias
distribuidoras de combustíveis na área de revenda.
Encaminhamento de correspondência ao Ministério
de Minas e Energia e à Agência Nacional de
Petróleo - ANP a respeito do assunto. 06184

SAULO PEDROSA (PSDB - BA) - Dificul
dades no escoamento da produção agrícola do
oeste baiano em virtude das condições precárias
da BR-135, trecho compreendido entre o Municí-

pio de Barreiras, na Bahia, e a divisa do Estado
com o Piauí. 06185

ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP) - Cumpri
mentos ao jornal O Estado de S. Paulo pela ên
fase dada à matéria sobre trabalho realizado por
pesquisadores da Universidade de Massachu
setts, nos Estados Unidos, acerca do sucesso de
experiência realizada com ratos para a cura de
paralisia. 06185

JOSÉ THOMAZ NONÓ (PFL - AL) - De
sempenho positivo do Poder Legislativo na apre
ciação de proposituras de relevante interesse na
cional. Regozijo com a aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição nll 7, de 1999, sobre
equiparação dos direitos e garantias trabalhistas
dos trabalhadores rurais e urbanos. Aprovação,
pela Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional, do relatório do Deputado Alberto
Fraga acerca do disciplinamento dos critérios de
comercialização de arma de fogo. 06186

RUBENS BUENO (PPS - PR) - Prejuízo
para a economia paranaense com a concessão,
pela Justiça, de aumento nas tarifas de pedágio
reivindicadas pelas concessionárias das estra
das.lnexistência de agências de fiscalização das
concessionárias. 06187

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Discrimi-
nação do Poder Executivo paraibano contra pleito
de reajuste salarial e organização de carreira da
categoria dos Defensores Públicos do Estado. ........ 06188

DR. HÉLIO (PDT - SP) - Elogios ao desem-
penho de pesquisadores da Universidade de Viço-
sa, Estado de Minas Gerais, e da Universidade de
Agronomia de Piracicaba, Estado de São Paulo,
pela descoberta do feromônio, produto sintético
destinado ao combate de pragas em frutas cítricas.
Responsabilidade do Senado Federal pela perda
de recursos orçamentários destinados aos setores
de saúde e de desenvolvimento tecnológico no
País, em virtude da morosidade na tramitação do
Orçamento Geral da União naquela Casa........... .... 06188

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 
Anúncio de instalação de Comissão Especial
destinada à discussão da viabilidade técnica e
econômica do Projeto de Transposição de Águas
do Rio São Francisco. 06189

PEDRO FERNANDES (PFL - MA) - Incon
formismo com iniciativa de prefeitos e gerentes do
Banco do Brasil no sentido da antecipação do
Fundo de Participação dos Municípios antes da
aprovação, pelo Senado Federal, da Lei da Res
ponsabilidade Fiscal. Apresentação de projeto de
lei instituidor de fundo especial para concessão
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de planos e benetrcios de caráter previdenciário
a jogadores profissionais de futebol no País. 06190

NELSON PELLEGAINO (PT - BA) - Injus
tiça perpetrada contra os trabalhadores do cam
po com a aprovação, no Congresso Nacional, de
proposta modificadora do prazo prescricional
para reclamações trabalhistas na área rural. 06191

PEDAO WILSON (PT - GO) - Denúncias
de desvio de recursos do Fundo de Desenvolvi
mento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério - FUNDEF. Apresentação, pela
bancada do Partido dos Trabalhadores, de proje
to criador do Fundo Nacional de Desenvolvimen
to da Educação Básica e de Valorização do Ma
gistério - FUNDEB. Necessidade de aporte de
recursos orçamentários contempladores de todos
os níveis de ensino no País. Necessidade de im
plementação dos princípios estabelecidos em
carta das Nações Unidas em favor das pessoas
idosas, divulgada em 1999, Ano Internacional do
/doso...................................................................... 06192

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Atu
ação da CPI dos Medicamentos. Descaso gover
namental em relação ao aumento abusivo dos
preços de medicamentos no País. Urgência na
introdução no mercado dos remédios genéricos
em benefício da saúde da população brasileira. ... 06193

HENRIQUE FONTANA (PT - RS) - Redu
ção, na atual administração, do déficit operacio
nal herdado do Governo anterior do Estado do
Aio Grande do Sul com incremento dos gastos
na área social. Compromisso de recuperação das
políticas e das finanças públicas pelo Governo lo-
cai. 06194

CAIO AIELA (PTB - AS) - Otimismo com
o início das obras de construção de ponte entre o
Município de Itaqui, Estado do Rio Grande do
Sul, e a cidade de Alvear, na Argentina................. 06195

ENIO BACCI (PDT - AS) - Aumento verifi-
cado no déficit da balança comercial brasileira no
mês de janeiro próximo passado........................... 06196

JOÃO PAULO (PT - SP) - Dificuldades vi
vidas pela população do Município de Carapicuí
ba, Estado de São Paulo, em conseqüência da ir
responsabilidade do Prefeito local. Conveniência
de atendimento, pelos Governos Federal e Esta
dual, de reivindicações apresentadas pelo Verea-
dor Sérgio Ribeiro em prol do Município. 06196

FERNANDO CORUJA (PDT - SC) - Artigo
"Lages, a última fronteira", publicado no jornal ca
tarinense A notícia, sobre o desenvolvimento e
crescimento observados no Município de Lajes,

Estado de Santa Catarina. Defesa do tabelamen-
to do preço dos medicamentos no País. 06196

PASTOFt AMARILDO (PPB - TO) - Êxito
do Programa Mesa São Paulo, de combate ao
desperdício alimentar, desenvolvido pelo Serviço
Social do Comércio - SESC. 06197

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Protesto
contra política de arrocho salarial dos servidores
públicos brasileiros. Anúncio do lançamento, na
Casa, de campanha nacional com vista à institui
ção da data-base para reajuste salarial da cate
goria. Apoio à proposta do Deputado Geraldo Si-
mões a respeito do assunto................................... 06198

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Aplausos à
decisão do Governador Mário Covas, do Estado
de São Paulo, de redução do Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e Serviços - ICMS na
comercialização de móveis, com vista à revitali
zação do setor. Matéria intitulada "Covas quer re
duzir ICMS", publicado no jornal O Estado, do
Estado de Santa Catarina. 06199

NICE LOBÃO (PFL - MA) - Desvirtuamen
to na aplicação dos recursos oriundos da Contri
buição Provisória sobre Movimentação ou Trans
missão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira - CPMF. Urgente destina
ção, pelo Governo Federal, de recursos orça
mentários para erradicação do agente transmis-
sor da febre amarela no País................................. 06200

FERNA.NDO FERRO (PT - PE) - Repúdio
à demissão do indigenista Orlando Villas Bôas
pelo Presidente da Fundação Nacional do índio -
FUNAI, Carlos Frederico Marés de Souza Filho. .. 06201

FERNANDO MARRONI (PT - RS) - Balan
ço negativo da convocação extraordinária do
Congresso Nacional. Repúdio ao agigantamento
do Poder Executivo em relação aos Poderes Le-
gislativo e Judiciário. 06201

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Denúncias de ir
regularidades na cobrança de pedágio na rodo
via Rio-Teresópolis. Solidariedade a moradores
da região pela construção de via alternativa. Ne
cessidade de investigação do assunto pelo Tribu-
nal de Contas da União. 06202

LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - Êxito
obtido pelo Governo do Estado do Ceará na erra·
dicação de doenças e na melhoria da qualidade
de vida da população............................................. 06203

R/CARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem.) - Solicitação de comparecimento dos de
putados ao plenário para apreciação da Ordem
do Dia ,..................... . 06204
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MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem.) - Solicitação do comparecimento dos de
putados ao plenário para apreciação da Ordem
do Dia. 06204-

PAULO PAIM (PT - RS) - Apresentação de
projeto de lei que atribui ao proprietário de imó
vel a responsabilidade pelo pagamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.......... 06204

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Viabilida
de da transposição de águas do rio São Francis
co para o combate à aridez na região Nordeste.
Necessidade de repressão ao tráfico de psicotró-
picos no País. 06207

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Conve
niência de discussão, pela Casa, do destino de
recursos oriundos dos royaltles do petróleo no
País. Conveniência da aplicação desses recursos
para geração de empregos e incentivo de seto-
res da economia municipaL................................. 06208

EDISON ANDRINO (PMDB - SC) - Dificul
dades vividas por engenheiros e arquitetos brasi
leiros diante de omissões do Ministério do Traba
lho e Emprego na aplicação da legislação refe
rente à ocupação de empregos por estrangeiros
no País. Dever de solidariedade da Casa ao tra
balho do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CONFEA e dos Con
selhos Regionais de IEngenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA na apuração de denúncias
de exercício ilegal da profissão no País. 06208

JOÃO MENDES (PMDB - RJ) - Importân-
cia da ampliação da rede metroviária do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro......................... 06208

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) 
Combate às máquinas de caça-níqueis no Esta-
do de São Paulo e em todo o País. 06209

LAIRE ROSADO (PMDB - RN) - Perspec
tiva do agravamento do quadro de desemprego
no País diante da não-revogação, pela Agência
Nacional de Petróleo - ANp, de portaria permis
siva às companhias distribuidoras de combustí
vel de operação nos postos de revenda até o li
mite de 10% de sua participação física no mer
cado, ou no limite de 15% de sua participação
nas vendas. 06211

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG) 
Transcurso do Dia Nacional do Aposentado e do
772 aniversário de existência da Previdência So-
cial brasileira - 24 de janeiro... 06211

CIRO NOGUEIRA (PFL - PI) - Apoio da
bancada parlamentar do Estado do Piauí às
ações da Superintendência Regional da Polícia

Federal no combate ao crime organizado e à cor-
rupção no âmbito da administração estaduaL..... 06212

MAX ROSENMANN (PSDB - PR) - Refle
xo do excesso de encargos sociais no cresci
mento do setor Informal brasileiro. Proposta do
Fórum de Debates e Entendimento sobre a Re
forma Tributária de redução dos encargos como
forma de estimulação da retomada do desenvol
vimento e da geração de empregos no País.
Urgente modernização da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT. 06213

EDUARDO JORGE (PT - SP) - Matéria in
titulada "Tortura de feminista até a morte choca
turoosM

, publicada no jornal O Estado de S. Paulo.
Correspondência encaminhada pelo orador ao
Embaixador da Turquia sobre o assunto. 06214

S~RGIO CARVALHO (PSDB - RO) - Críti
cas à qualidade dos serviços de telecomunica
ções prestados pela concessionária Teleron e às
demissões praticadas pela empresa no Estado
de Rondônia. Necessidade de entendimento en
tre o Governo e novos concessionários de servi
ços privatizados acerca de medidas adotadas
em prejuízo dos trabalhadores e usuários no
País. 06215

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) -
Louvor à decisão do Banco do Brasil quanto à
alocação de recursos para o financiamento das
exportações brasileiras e incentivo às pequenas
empresas do País.................................................. 06215

EDINHO ARAÚJO (PPS - SP) - Fragilida-
de do sistema nacional de transportes, com pre
dominância de rodovias. Conveniência de maio-
res investimentos na alternativa ferroviária e no
transporte aquaviário............................................. 06216

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 06217

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Solicitação aos parlamentares do PPB de com
parecimento ao plenário. Pedido de encerramen-
to dos trabalhos nas Comissões. 06217

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

ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nfl 96-B de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário ;.................................................. 06222

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de preferência para
88 Emendas Aglutinativas nai 5 e 27. 06222
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n2 5. 06223

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, BISPO RODRIGUES,
DR. HÉLIO, ROBERTO JEFFERSON. 06223

PRESIDENTE (Michel Temer) - Informa-
ção ao Plenário sobre inexistência de acordo
acerca da votação da matéria. 06223

Usou da palavra para orientação da respectiva
bancada o Sr. Deputado AYRTON XERÊZ. ....... ....... 06223

Usou da palavra a Srâ Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 06224-

Usou da palavra para orientação çIa respectiva
bancada a SI'! Deputada LUIZA ERUNDINA. ..... ....... 06224

Usou da palavra pela ordem a SI'! Deputada
ZULAIÊ COBRA. 06224

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, ANTONIO CARLOS BISCAIA, MILTON MONTI,
ODELMO LEÃo, JUTAHY JUNIOR, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, DUILlO PISANESa;I, ROBERTO-JEFFER-
SON, AÉCIO NEVES, DARCISIO PERONDI, 06224

MARIA ELVIRA (Pela ordem.) - Convite
aos parlamentares para a solenidade de .lança
mento oficial e regulamentação do Prêmio Darcy
Ribeiro de Educação, na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto. .. 06225

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MILTON
MONTI, NELSON OTOCH..................................... 06225.' -

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
WAlTER PINHEIRO ,.,........ 06225

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados RlCARDO
BARROS, MILTON MONTI.. _, .06,226

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação ,........... 06226

Rejeição da emenda ,..... 06226

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nSl 27. 06235

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) 
Sugestão à Presidência sobre o processo ~e vo-
tação : ,....... 06?35

Usou da palavra a Sri Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria ,......... 06235

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JUTAHY JUNIOR. 06235

MARCELO DÉDA (Pela ordem.) - Solicita-
ção aos Líderes de convocação das respectivas

bancadas ao plenário para votação da Emenda
Aglutinativa n2 27......................... 06236

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da emenda aglutinativa na presente sessão. ........ 06236

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BABÁ..... 06236

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XERÊZ, BISPO
RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO.............................................................. 06236

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANíBAL GOMES. 06237

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ
ANTONIO FLEURY, ODElMO lEÃO, MARCELO
DÉDA, MILTON MONTI, JUTAHY JUNIOR,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, DUILlO PISANESCHI. .... 06237

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados WELlNTON
FAGUNDES, PAULO KOBAVASHI......................... 06238

ARNAL.DO FARIA DE SÁ (Pela ordem.) 
"Carta de Aparecida", de autoria da Confedera
ção Brasileira de Aposentados e Pensionistas 
COBAp, a respeito do tratamento dispensado
pelo Governo Federal à categoria. 06238

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. Convocação de reunião de lí-
deres para a próxima terça-feira, às 15h. 06239

U~~m da p~~vra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados AlCIONE ATHAYDE,
PAULO MOURÃO, JOEl DE HOLLANDA, NEY
LOPES, SÉRGIO BARROS, MANOEL CASTRO,
ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO, WERNER WAN-
DERER, RENATO VIANNA. 06239

DA. HÉLIO (Pela ordem.) - Anúncio de en
caminhamento de indicação ao Ministério dos
Transportes para inserção do número da placa
de automóveis em tíquetes de pedágio. 06240

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados LUCIANO BIVAR, NAIR
XAVIER lOBO, JOSÉ UNHARES, DEUSDETH
PANTOJA, AUGUSTO NARDES, ÁTILA LINS,
TELMA DE SOUZA, MOREIRA FERREIRA. 06240

ARY KARA (Pela ordem.) - Saudação a
D. Antônio Afonso de Miranda, Bispo Emérito de
Taubaté, idealizador da Fundação Canção Nova.

} 'Excelência do trabalho de evangelização desen
volvido. pelo padre Jonas Abib, ao ensejo do 252
aniversário da Fundação Canção Nova, no Muni-
cípio dé~prena; Estado de São Paulo. 06240
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Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, OS SI'S. Deputados OSMÂNIO PEREIRA,
PEDRO CANEDO, ARTHUR VIRGíLIO, ALEX
CANZlANJ. 06242

RICARDO BARROS (Pela ordem.) - Elo
gio ao Presidente Michel Temer pela condução
dos trabalhos da reforma do Poder Judiciário. ..... 06242

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ELCIONE
BARBALHO, ELlSEU RESENDE, CARLOS
MELLES. 06242

LUIZ ANTONIO FLEURY (Pela ordem.) 
Transcurso do 39()2 aniversário de fundação do
Municfpio de Itu, Estado de São Paulo - 2 de fe-
vereiro.................................. 06242

PRESIDENTE (Michel Temer) - Associa
ção às homenagens prestadas pelo Deputado
Luiz Antonio Fleury ao Municfpio de ltu, Estado
de São Paulo. 06243

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO KANDIR. ........ 06243

PAULO DELGADO (Pela ordem.) - Perple
xidade diante da demissão do sertanista Orlando
Villas Bôas do quadro de assessores da Funda-
ção Nacional do índio - FUNAJ. 06243

JOSÉ CARLOS ALELUIA (Pela ordem.) 
Preocupação com o rumo dos trabalhos de Co
missão institufda pela Presidência da Casa para
exame do Projeto de Transposição de Águas do
Rio São Francisco. 06244

PRESIDENTE (Michel Temer) - Constitui
ção do referido grupo de trabalho em atendimento
a pleito dos estados interessados na execução do
projeto. Insatisfação com a resistência do Depu-
tado José Carlos Aleluia em participar do grupo. ... 06244

MARCONDES GADELHA (Pela ordem.) 
Apoio ao grupo de trabalho institufdo pela Presi
dência da Casa para estudo da transposição de
águas do rio São Francisco. 06244

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado NELO RODOLFO..... 06245

JOÃO ALMEIDA (Pela ordem.) - Inobser-
vância, pela Presidência, da representatividade
federativa e partidária na composição do grupo
de trabalho institufdo para exame do Projeto de
Transposição de Águas do Rio São Francisco. ..... 06245

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado João Almeida. 06245

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 06245

Aprovação da Emenda. 06245

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados GLYCON TERRA
PINTO, PEDRO FERNANDES, SAMPAIO
DÓRIA. 06256

VI - Encerramento
2 - ATA DA 2]1 SESSÃO, DA CAMARA

DOS DEPUTADOS, DA 2! SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA, DA 511 LEGISLATURA, EM 3
DE FEVEREIRO DE 2000

I - Abertura da sessão
11 - leitura e assinatura da ata da sessão

anterior

111 - leItura do expediente

SESSÃO ORDINÁRIA DE 3·2·2000
IV - Pequeno Expediente
ESTHER GROSSI (PT - RS) - Abordagem

do problema da alfabetização em encontro dos
dez pafses mais populosos, em Recife, Estado
de Pernambuco. I:xito de programa de alfabetiza
ção de adultos promovido por organização
não-governamental de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul. Importância fundamental da
não-evasão de alunos nos cursos de alfabetiza-
ção de adultos. 06259

BABÁ (PT - PA) - Promoção, pela Asso
ciação dos Empregados do Banco da Amazônia
e pelo Sindicato dos Bancários do Estado do
Pará, de ato público em defesa do Banco da
Amazônia S.A. - BASA. 06260

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Evo
lução do ensino a distância no Pafs. Solicitação à
Reitoria da Universidade Federal de Rondônia de
estruturação do Departamento de Ensino a Dis-
tância... 06261

EDUARDO JORGE (PT - SP) - Críticas à
proposta relativa ao porte de armas aprovada
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional da Casa. Defesa do Projeto de Lei
n2 2.787, de 1997, de autoria do orador, sobre
restrição do porte de armas aos militares em ser
viço. Conveniência de articulação das lideranças
governistas para alteração do relatório do Depu-
tado Alberto Fraga.............. 06263

UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE) - Avan
ços do texto constitucional sobre direito social à
habitação. Ações do orador no combate aos abu
sos e excessos encontrados no Sistema Finan-
ceiro da Habitação - SFH. 06264

JOÃO FASSARELLA (PT - MG) - Relevân
cia da adoção, pelo Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA e empresas envolvidas na construção de
usina hidrelétrica em Aimorés, divisa dos Esta-
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dos de Minas Gerais com Espírito Santo, de polí
tica de humanização no processo de remoção da
sociedade dos municípios envolvidos. 06264

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Transcurso do 132 aniversário de fundação da re
vista Com Você, de Petrolina, Estado de Per·
nambuco. Cumprimentos à editora Inah Torres e
aos jornalistas do periódico. .. 06265

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Protesto
contra a contratação temporária de professores
pela rede pública de ensino do Estado do Ceará
em detrimento da convocação de profissionais
concursados. Desvios de recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun·
damental e ~e Valorização do Magistério -
FUNDEF na maioria dos municípios cearenses. '" 06265

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Déficit
habitacional brasileiro. Vantagens advindas da
construção de conjuntos residenciais.•Defesa de
assunção, pelo Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social - BNDES, da política
habitacional brasileira. Coibição das ações do
cartel da indústria cimenteira. 06267

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Partici
pação do orador na Comissão constituída pela
Mesa da Casa para análise das propostas refe
rentes à transposição de águas do rio São Fran-
cisco.. 06269

NEIVA MOREIRA (pOr - MA) - Imediata
repatriação do menor Elián Gonzáles para Cuba.
Artigo "O seqüestro de Elián", de Luiz Weis, pu-
blicado no jornal O Estado de S. Paulo. 06269

CORONEL GARCIA (PSDB - RJ) - Solici
tação de apoio ao requerimento sobre criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito para investi-
gação do armamento ilegal no País. 06272

rELMA DE SOUZA (PT - SP) - Êxito e
rentabilidade do cultivo do palmito pupunha no
Município de Santa Mercedes, Estado de São
Paulo. Importância de concretização da parceria
das universidades e instituições técnicas com o
setor agrícola. Urgente necessidade de incentivo
financeiro para incremento da produção agrícola
no País. Falsas promessas da atual administra
ção municipal de Santos, Estado de São Paulo,
em relação à zona Noroeste......... 06272

FERNANDO MARRONI (PT - RS) - Êxito,
independentemente da existência de legislação
fiscal, das administrações petistas na Prefeitura
Municipal de Porto Alegre e no Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul. Elevação da sonega-
ção fiscal no País................................................... 06274

BISPO WANDERVAL (PL - SP) - Manifes-
tação de voto favorável ao disciplinamento da
edição do hIstituto constitucional da medida pro-
visória. Apresentação de requerimento de infor-
mações ao Ministério de Minas e Energia sobre
vazamento de óleo da baía de Guanabara. .......... 06275

ANTONIO JOSÉ MOTA (PMDB - CE) 
Manifestação de voto contrário à aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n!! 89, de
1995, sobre redução do número de vereadores.... 06276

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Possibilidade
de aumento do desemprego e de prejuízos finan
ceiros ao Município de Getúlio Vargas, Estado do
Rio Grande do Sul, no caso da efetivação da
transferência do Curtume Riograndense para a
Bahia, conforme pretensão de representantes do
Governo baiano. Necessidade de providências do
Governo Federal e da Casa para o combate à
guerra fiscal entre os estados brasileiros. 06276

OLIVEIRA FILHO (PPB - PR) - Caráter
nocivo da atuação comercial do Grupo Sonae, de
origem européia, no Estado do Paraná. 06277

EURípEDES MIRANDA (PDT - RO) - Do
cumento "Carta de Rondônia", elaborado durante
realização do seminário Produtos de Madeiras
Alternativas da Amazônia. Reivindicações dos
setores de produção de madeira e da indústria
de móveis no Estado de Rondônia. 06278

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Defesa da
aprovação, pela Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, de emenda
da bancada fluminense sobre alocação de recur
sos para a construção de hospitais nos Municípios
de Campos, Macaé e São João da Barra, Estado
do Rio de Janeiro. 06279

DA. HELENO (PSDB - RJ) - Cumprimen
tos ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INGRA pela atuação em prol da refor
ma agrária no País. Saudações ao Deputado e
Médico Luiz Ribeiro em virtude do trabalho de
atendimento à população carente do Município
de Teresópo!is, Estado do Rio de Janeiro. 06280

CELSO JACOB (PDT - RJ) - Empenho na
implantação do Sistema Único de Saúde - SUS
no Estado do Rio de Janeiro. Indicação ao Minis
tro da Saúde de adoção de instrumento garanti
dor do atendimento ao cidadão oriundo do interior
do estado nos hospitais federais e de aumento
dos recursos financeiros destinados ao SUS. ........ 06281

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Defe-
sa de reconhecimento, pela Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
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- UNESCO, da cidade de Goiás como Patrimô-
nio da Humanidade. 06282

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB -
CE) - Implementação da reforma agrária. Suces-
so do Programa Reforma Agrária Solidária, fi
nanciado pela linha de crédito Cédula da Terra. ... 06283

DEUSDETH PANTOJA (PFL - PA) - Críti
cas à qualidade dos serviços prestados pela
concessionária de serviços telefônicos no Estado
do Pará. 06284

FÁTIMA PELAES (PSDB - AP) - Com
bate ao desemprego no País. Importância do
trabalho desenvolvido pelo Centro de Integra
ção Empresa-Escola - CIEE, instituição
não-governamental. Apoio prestado ao traba
lhador brasileiro pelo Plano Nacional de Quali·
ficação do Trabalhador - PLANFOR, pelo Pro
grama de Expansão do Emprego e Melhoria da
Qualidade de Vida do Trabalhador
PROEMPREGO, pelo Programa Nacional de
Apoio à Agricultura Familiar - PRONAF e pelo
Programa de Geração de Emprego e Renda 
PROGER, de iniciativa do Governo Federal. ........ 06285

ADÃO PRETTO (PT - RS) - Protesto con·
tra repressão do Governo Jaime Lerner, do Esta·
do do Paraná, ao Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra - MST. 06286

NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Consi
derações acerca da concentração e da precarie
dade da infra-estrutura de serviços disponíveis
nos dez municípios mais populosos do Estado
de Rondônia. 06287

FEU ROSA (PSDB - ES) - Importância da
atuação do Governo Fernando Henrique Cardo
so e do Congresso Nacional para o avanço do
País na direção do desenvolvimento social e
econômico da população brasileira. 06291

WALTER PINHEIRO (PT - BA) -
Perspectiva do agravamento da problemática do
desemprego e de prejuízo para a economia de
municípios baianos com a pretendida transferên·
cia, pelo Governo Federal, do núcleo de produ
ção da Petrobras da cidade de São Francisco do
Conde para a de São Sebastião do Passé, no
Estado da Bahia.................................................... 06291

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Problemáti-
ca da segurança pública no Rio de Janeiro, Esta-
do do Rio de Jan'eiro. 06292

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Encontro do orador com representantes de
colônias de pescadores do Estado de São
Paulo. Perspectivas para o setor sob a

administração do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento. 06293

V - Grande Expediente

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE) 
Situação do ensino público no Estado do Ceará.
Repúdio ao fechamento de escola do 22 grau
pela Prefeitura do Município cearense de Forta
leza. Investigação por Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada pela Assembléia Legislativa do
Estado do Ceará, de desvio de recursos do Fun
do de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério 
FUNDEF. Uso inadequado da televisão na rede
de ensino público do Estado, tendo em vista a
mera substituição de professores por monitores
de TV. Conveniência da criação, pela Câmara
dos Deputados, de Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar denúncias de irregularida-
des na aplicação de recursos do Fundef. 06294

JORGE COSTA (PMDB - PA) - Medidas
necessárias ao combate das desigualdades regi
onais e à ocupação racional e produtiva da Ama-
zônia brasileira. 06296

VI - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: LUCIANO
PIZZATTO; JOSÉ RONALDO; JOSÉ CARLOS
COUTINHO; FREIRE JÚNIOR; GERALDO
SIMÓES E OUTROS; LUIZ ANTONIO FLEURY;
ANTONIO DO VALLE; JOSÉ MACHADO;
CORONEL GARCIA E OUTROS; DR. HÉLIO;
BISPO WANDERVAL; CÉSAR BANDEIRA E
OUTROS; GIOVANNI QUEIROZ; COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; CELSO
JACOB; BEN-HUR FERREIRA; CLEMENTINO
COELHO; VIVALDO BARBOSA; MIRO TEIXEIRA
E OUTROS; SAULO PEDROSA. 06303

B. SÁ (PSDB - PI. Como Líder.) - Defesa
de transferência da sede de órgãos públicos para
o Distrito Federal. 06304

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Como Líder.) - Crítica à exclusão das em
presas públiças da linha de financiamentos con
cedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social - BNDES, particularmen-
te no setor de saneamento. 06305

REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Como
Líder.) - Louvor à atitude da Presidência da Pe
tróleo Bmsileiro S.A. - PETROBRAS, em reu
nião na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, de assunção da res
ponsabilidade por crime causado ao meio ambi-
ente. 06306

PAES LANDIM (PFL - PI. Como Líder.) 
Clima de violência e insegurança reinantes na
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região sul do Estado do Piauf. Instalação de
posto da Polrcia Federal no Município piauien
se de São Raimundo Nonato. Concessão, pela
Associação de Magistrados do Piauí, da Meda
lha do Mérito a Juízes de Direito e ao Sr. Paulo
Guimarães, diretor do Grupo Meio Norte. Ou
torga ao referido diretor, pela Câmara Munici
pal de Parnaíba, do Utulo de Cidadão Parnai-
bano. ......................................•.................•.........•.. 06306

VII - Comunicações Parlamentares
BEN-HUR FERREIRA (PT - MS) - Adoção,

pelo Ministério das Relações Exteriores, de provi
dências acerca da situação da Srl Hilda Rosa dos
Santos, escravizada por casal de brasileiros resi-
dentes nos Estados Unidos da América. .............•.. 06308

JANDIRA FEGHALI (BlocoIPCdoB - RJ) 
Considerações acerca do vazamento de óleo na
baía de Guanabara, Estado do Rio de Janeiro.
Contrariedade à pretendida privatização de refina
rias da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Adoção, por governantes, de ações pela despolui-
ção da baía de Guanabara. 06309

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem..)
- Apoio à proposta de emenda à Constituição sobre
reestruturação do sistema de segurança pública do
País, extinção da dualidade na função policial, bem
como alteração do funcionamento da 'persecução
penal e outras providências. 06310

PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.) 
Importância da aprovação do Projeto de Lei nll 505,
de 1991, de autoria do orador, sobre a extinção do
seguro obrigatório para veículos automotores........... 06312

RONALDO VASCONCELLOS (PFL - MG)
- Linhas norteadoras da atuação do orador à
frente da recém-instalada Comissão Mista do
Congresso Nacional destinada à análise da
regulamentação do funcionamento das casas de
bingo, bem como do financiamento do esporte
nacional. •....................•...•.......................•......•....... 06313

FRANCISCO COELHO (PFL - MA) 
Expectativa de mudanças, pelo Ministro Fernan
do Bezerra, da Integração Nacional, na Superin
tendência do Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE e na Superintendência do Desenvolvi
mento da Amazônia - SUDAM. Importância dos
órgãos governamentais para as regiões Norte e
Nordeste. Recuperação, pelo Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem - DNER, da
BR-230, trecho que liga Balsas, no Maranhão, à
ferrovia Norte-Sul. 06313

ALOIZIO MERCADANTE ,(PT - SP. Como
Líder.) - Pedido da Liderança do Partido dos
Trabalhadores ao Ministro José Carlos Dias,
da Justiça, e à Polícia Federal para adoção de

providências destinadas à elucidação do assas
sinato do jornalista Manoel Leal no Estado da
Bahia, bem como à investigação de ameaças de
morte contra o Deputado Geraldo Simões. Soli
dariedade ao pronunciamento do Líder do Parti
do Democrático Trabalhista - PDT, Deputado
Miro Teixeira, sobre interpretação de pronuncia
mento do ex-Governador Leonel Brizola como
ofensivo ao Presidente Fernando Henrique Car-
doso....................................................................... 06313

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE) 
Insatisfação com os últimos aumentos nos pre-
ços de medicamentos comercializados no País. 06313

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE) 
Considerações sobre os critérios de atuação do
Grupo de Trabalho destinado ao exame do Pro
jeto de Transposição de Águas do Rio São
Francisco. Descaso ambiental na implantação
da hidrovia do São Francisco............................... 06318

REGIS CAVALCANTE (PPS - AL) 
Incompreensões da mídia a respeito da atua
ção da bancada nordestina. rndices de desen
volvimento do Estado de Alagoas segundo pu
blicação da revista Balanço Anual editada pela
Gazeta Mercantil. Crescimento do Produto
Interno Bruto - PIB nordestino. Ineficácia de
polfticas sociais do Governo Federal destina-
das à região Nordeste.......................................... 06319

DR. HÉLIO (PDT - SP) - Anúncio de
apresentação de projeto de lei sobre a aplica
ção, para fins pacíficos, do conhecimento do
ge,:!oma humano. Balanço parcial dos trabalhos
desenvolvidos durante o perfodo de convoca-
ção extraordinária do Congresso Nacional. 06320

SAULO PEDROSA (PSDB - BA) 
Importância da instalação de Grupo de Trabalho
da Casa para trato das questões relativas à
transposição de águas do rio São Francisco.
Liberação, pelo Ministério da Saúde, da
produção e comercialização de medicamentos
genéricos no Pafs em benefício da população
brasileira. :.............................................................. 06321

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 
Importância da apreciação, pelo Congresso Nacio
nal, da Medida Provisória nll 1.934, de 1999, relati
va ao redimensionamento do Departamento Nacio-
nal de Obras C,ontra as Secas - DNOCS. 06322

MAX MAURO (PTB - ES) - Improcedên-
cia de acusações formuladas contra o orador
pelo Senador Gerson Camata. 06323

VIII - Encerramento
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.

DEPUTADO JOEL DE HOLLANDA NO
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GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO DE 17
DE AGOSTO DE 1999, QUE SE REPUBLlCA A
PEDIDO DO ORADOR, MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO-GERAL
DA MESA: Aplauso ao anúncio, pelo Presidente
da República, da adoção de agenda de
desenvolvimento para a geração de renda e
emprego. Descapitalização do setor agrfcola
nacional. Inadimplência de produtores rurais
vftimas da seca com relação a financiamentos
contrafdos junto ao Banco do Nordeste do Brasil
S.A. e ao Banco do Brasil S.A. Apoio do
Presidente da Caixa Econômica Federal, Emflio
Carazzai, à implantação de programas de
financiamento da habitação. Importância da
revitalização do Programa Nacional do Álcool -
PROÁLCOOL.. 06325

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR
DEPUTADO JOEL DE HOI..l.ANDA NO GRANDE
EXPEDIENTE DA SESSÃO DE 30 DE AGOSTO DE
1999, QUE SE REPUBUCA A PEDIDO DO
ORADOR, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SENHOR
SECRETÁRIO-GERAL DA MESA: Necessidade de
reativação, pelo GcNemo Federal, do Programa
f'o.B:ionaI do ÁIcooI- PROÁLCOOL 06328

3 - RESENHAS - Correspondências
expedidas e recebidas pela Primeira-Secretaria,

nos meses de julho e agosto de 1999, relativa a
Requerimentos de Informação e Indicações. 06333

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO,
n2s 1.632, 1.659 a 1.662, 1.664, 1.668 a 1.668 de
2000, com pareceres e despachos. 06359

5-ERRATA

a) Seção de Publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados (DCD n2 127, de 13-8-99,
página 33893 coluna 2). 06362

COMISSÃO
6 - ATA DA COMISSÃO

a) Grupo de Trabalho destinado a tratar
da Transposição de Águas do Rio São Francis
co e Revitalização dos seus afluentes, bem
como apresentar propostas ao Orçamento que
viabilizem estas Ações (Grupo de Trabalho
Transposição do Rio São Francisco), *1- Reu-
nião (Instalação), em 3-2-2000. 06363

*Ata com notas taquigráficas
7 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Economia, Indústria e

Comércio, n2 2, em 3-2-2000. 06367
8-MESA
9 - LfDERES E VICE-LfDERES
10- DEPUTADOS EM EXERCíCIO
11 - COMISSÕES

Ata da 26!. Sessão, da Câmara dos Deputados,
Extraordinária, Matutina, da 2!. Sessão Legislativa

Extraordinária, da 51! Legislatura, em 3 de fevereiro de 2000

PSDB

PMDB

CEARÁ
José Unhares PPB
Manoel Salviano PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB

Presentes do Ceará: 3

PIAuí

B.Sá

Themrstocles Sampaio
Presentes do Piauí: 2

AMAPÁ
PPB

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente
Themístocles Sampaio, Paulo Delgado, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno

MARANHÃO
Neiva Moreira PDT
Pedro Novais PMDB
Presentes do Maranhão: 2

As 9 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

Dr. Benedito Dias
Presente do Amapá: 1

PARÁ
PT
PMDB
PT
3

ACRE
PFL
1

IIdefonço Cordeiro
Presente d9 Acre:

Babá
Jorge Costa
Valdir Ganzer .
Presentes dQ Pará:
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GOIÁS

PMDB
PSDB
PT

PARANÁ

PT
PFL
PT
PPS

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio) 
A lista de presença registra o comparecimento de 57
Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

SANTA CATARINA

João Matos PMDB
José Carlos Vieira PFL
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Esther Gmssi PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Pmença PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 3

Dr. Rosinha
Luciano Pizzatto
Padre Roque
Rubens Bueno
Presentes do Paranã: 4

Luiz Bittencourt
Pedro Canedo
Pedro Wilson
Presentes de Goiãs: 3

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Presente de Mato Grosso: 1

Bispo Wanderval PL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Eduardo Jorge PT
Fernando Zuppo PDT
Medeiros PFL
Ricardo Berzoini PT
Zualiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 11

BAHIA

PMDB
PT
PFL
PFL
PSDB
PT

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
lédio Rosa PMDB
Paulo Feij6 PSDB
Presentes do Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT

EspiRITO SANTO

João Coser PT
Presente do Espírito Santo: 1

MINAS GERAIS

Hélio Costa PMDB
Philemon Rodrigues PMDB
Presentes de Minas Gerais: 2

FrancistOnio Pinto
Geraldo Simões
Luiz Moreira
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 6

ALAGOAS

José Thomaz NonO PFL
Presente de Alagoas: 1

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS
Eduardo Campos PSB
Presentes de Pernambuco: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Laire Rosado PMDB
Presente do Rio Grande do Norte: 1

PARAiBA

Avenzoar Arruda PT
Presente da Paraíba: 1
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CARGOIDENOMI- NlvEL N° DE
NAÇÃO FUNCIONAL CARGOS

Analista Judiciário Superior 201

Técnico Judiciário Intermediário 204

Justificação

O presente anteprojeto de lei tem por objetivo
proceder à reestruturação do Tribunal Regional Fe
deral da 3· Região, cuja proposta colima a alteração
na composição de seus membros, com a criação de
dezesseis novos cargos de Juiz e a conseqüente am
pliação do número de cargos efetivos e funçOes co
missionadas para o necessário suporte.

FUNCÃO/NlvEL N° DE FUNCOES

FC 09 21

FC 08 20

FC 07 12

FC 05 04

FC 04 126

FC 02 20

FC 01 02

Art. 4Q Ficam criados, no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional Federal da 311. Re
gião, os cargos efetivos e funções comissionadas re
lacionados nos Anexos I e 11 desta lei.

Art. 511 Os cargos a que se refere o artigo anteri
or serão providos, gradativamente, na forma da lei e
na medida das necessidades do serviço, a critério do
Tribunal.

Art. 611. Ao Tribunal Regional Federal da 34 Re
gião cabe prover os demais atos necessários à exe
cução desta lei.

Art. 711 As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orçamentári
as consignadas ao Tribunal Regional Federal da 3·
Região.

Art. 811. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

de 2000)

de 2000)

ANEXO 11
(Art. 40 da Lei N° ,de

ANEXO I
(Art. 40 da Lei N° ,de

Do Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro,
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do
Conselho da Justiça Federal, nos seguintes ter
mos:

OFICIO Nº 04212000-STJ/CJF

Brasflia, 31 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar à douta aprecia

ção dos ilustres membros das Casas do Congresso
Nacional, de conformidade com o disposto no art. 96,
li, alfnea a e b, da Constituição Federal, o incluso an
teprojeto de lei, que dispõe sobre a reestruturação do
Tribunal Regional Federal da 311. Região e dá outras
providências.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa
Excelência protestos de elevado apreço e distinta
consideração. - Ministro Antônio de Pádua Ribeiro,
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Con
selho da Justiça Federal

PROJETO DE LEI
Nll 2.398, DE DE 2000

Dispõe sobre a reestruturação do
Tribunal Regional Federal da 3il Região e
dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta

e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 111 O Tribunal Regional Federal da 311. Re

gião passa a ser composto por 43 (quarenta e três)
Juizes.

Art. 211 Ficam criados 16 (dezesseis) cargos de
Juiz no Tribunal Regional Federal da 311. Região.

Art. 311 Os cargos de que trata o artigo anterior
serão providos por nomeação pelo Presidente da Re
pública mediante indicação, em lista triplice, organi
zada pelo Tribunal Regional Federal da 34 Região,
observado o disposto no art. 107, incisos I e li, da
Constituição Federal.

11- LEITURA DA ATA
OSR. SAULO PEDROSA, servindo como 211 Se

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

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

O SR. GERALDO SIMÕES, servindo como 111

Secretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
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A reestruturação ora pretendida decorre da no
tória dificuldade enfrentada pelo Tribunal, em razão
do crescente volume de processos existentes. Con
vém registrar que, do total de 2.304.201 processos
distribuídos à Justiça Federal de Segundo Grau no
País, no perrodo de 1989 a 1998, grande parte, ou
seja, 843.736, coube à 311 Região, o que representa
37% no geral. Somente em 1999, de janeiro a setem
bro, encontravam-se 337.799 processos em tramita
ção naquele Tribunal.

Em contrapartida, paradoxalmente, o quantitati
vo de juízes do Tribunal, há considerável tempo, per
manece o mesmo, desde 1992, quando a Lei n.ll
8.418/92 criou apenas nove cargos de juiz, ampliando
a composição originária para vinte e sete magistra
dos, o que compromete a capacidade de trabalho, em
função da situação ora descrita e, em conseqoência,
às níveis de eficiência e eficácia da prestação jurisdi
cional, como preconizam os demandados e a opinião
pública de uma maneira geral.

A trtulo de ilustração, a situação geral da com
posição dos Tribunais Regionais Federais, desde a
instituição dessas Cortes de Justiça pela Lei nll. 7.727,
de 9 de janeiro de 1989, é a seguinte:

Região Composição - Lei Composição Atual
n° 7.727/89

18 18 18

28 14 23 (Lei n° 8.915/94)

38 18 27 (Lei n° 8.418/92)

48 14 23 (Lei nO 8.914/94)

58 10 10

Com relação aos tribunais Regionais Federais
da 1fl, 2fl, 4fl e 5fl Regiões, já tramita na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei nll 2.078, de 1999, ampli
ando os seus quadros de juízes. Propõe-se agora o
mesmo quanto ao Tribunal Regional Federal da 3·
Região.

Nesse contexto, segundo dados fornecidos pelo
Tribunal Regional Federal da 311 Região, a evolução
no número de Varas existentes nas Seções Judiciári
as de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que compõem
essa Região, aliada ao considerável número de
231.887 processos distribuídos, em tramitação no
Primeiro Grau, além de 56.233 remetidos ao Segun
do Grau, somente no período de janeiro a setembro
de 1999, indicam sobrecarga de processos no Tribu
nal.

Com efeito, desde a instalação dos Tribunais
Regionais Federais, em 1989, até o final de 1998,
portanto dec:orridos quase dez anos, houve um cres
cimento significativo do número de processos julga
dos na Justiça Federal de Primeiro Grau, decorrente
do crescente número de feitos distribuídos e, mor
mente na 38 Região, onde foram criadas 146 Varas,
das quase 95 instaladas até setembro de 1999, bem
como o provimento de 188 cargos de Juiz Federal e

de Juiz Federal Substituto.

O gráfico a seguir demonstra a evolução do
quantitativo de Varas instaladas e cargos providos de
Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos na
Justiça Federal de Primeiro Grau da 34 Região, no pe
ríodo compreendido entre 1989 e setembro de 1999:

I.CARGOS PROIIIDOS DE Jf E JfS I

100 1
00 ~ ---

I
60·

COMPARATIVO DO QUANTITATIVO DE VARAS INSTALADAS E CARGOS
PROVIDOS DE JUIZES FEDERAIS E JUIzEs FEDERAIS SUBSTITUTOS NA

JUSTIÇA FEDERAL DE I' GRAU
3' REGIÃO

PERlODO: 1989 a SETEMBROI1999

160~-----------------I

140 1- ---- ------------------------------------------ -------------

120 i ------------- ----------------- -------------------
I

Fonta'1RF 3' Roglio
SG-C.F - 12/99
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Convém observar que, enquanto as Varas fo
ram acrescidas em 153%, de 1992 a 1999, o quadro
de Juizes de Segundo Grau foi ampliado em apenas
nove cargos (Lei nQ 8.418/92);

Além disso, outro aspecto que corrobora a preo
cupação atinente à demanda processual advinda da
competência recursal é a edição da Lei nQ 9.788, de
19 de fevereiro de 1999, que criou cem novas Varas
Federais de Execução Fiscal e Civeis, em todo o
Pais, das quais quarenta destinadas à 3B Região.

Assim, conforme se infere dados apresentados, a
Justiça Federal de Primeiro Grau teve um crescimento
significativo, resultando no assoberbamento dos ór
gãosjulgadores desse Tribunal, pais não mais compar
tam grande número de processos recebidos em grau
de recurso, em face da visivel e crescente desproporci
onalidade, ora existente, entre a sua atual composição
e a estrutura da Justiça Federal de Primeiro Grau, sem
contar aqueles feitos relativos àcompetência originária.

Com a instalação das novas Varas de Execução
Fiscal, o número de processos submetidos ao Segun
do Grau de jurisdição aumentará consideravelmente,
haja vista que os recursos relativos a essa matéria
são remetidos de ofício.

Ademais, se o objetivo do acréscimo da quanti
dade de Varas de Execução Fiscal visa a aumentar a
arrecadação para a União, sem o conseqOente acrés
cimo na composição do Tribunal Regional Federal,

que julga os recursos, pouco se evoluirá nesse senti
do. Realmente, é notório que o número de processos
submetidos ao Tribunal é exorbitante.

A propósito do total da arrecadação nacional do
ano de 1998, a 3B Região foi responsável por 60,89.
No ano de 1999, somente no primeiro semestre, o
percentual correspondeu a 71,02%. Do total de pro
cessos de execução fiscal em andamento até setem
bro de 1999, 42% corresponderam à 3B Região.

Como já foi dito, grande parte desses processos
são submetidos ao Tribunal, em grau de recurso, sem
considerar aqueles referentes às demais classes pro
cessuais: ações ordinárias, mandados de segurança,
execuções diversas, ações criminais etc, além dos fe
itos da competência originária.

Dados estatisticos processuais da Justiça Fede
ral indicam que o número de processos em tramitação
na Corte de Justiça da 38 Região é de 337.799 para 27
juizes, cabendo a cada um 12.511 processos, portanto
muito acima da média recomendada pela Lei Orgânica
da Magistratura Nacional (Lei Complementar nO 35179).

Os gráficos a seguir demonstram a evolução do
quantitativo, de processos distribuidos e julgados
pelo Tribunal Regional Federal da 3B Região, no pe
riodo compreendido entre 1989 a setembro de 1999,
bem como dos processos em tramitação entre janeiro
e setembro de 1999.

EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS E JULGADOS
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA. 3" REGIAo

PERÍODO: 1989. SETEMBROOm

:::1--··-------
120000 - -- ----- ------------- ------- - ------ -----_._----
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TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS
GRÁFICO DEMONSTRATIVO

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO
PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO DE 1999

400.000

4a Região38 Região2a Regiãola Região

50.000 -

100.000

250.000

. ······181~136··_·_··_····_·_--_···_·_·_·_···_-_·_·····.._.....

200.000 1 ',,;. ....._.J;lli.l(!,L.._..
150.000 ,I··,·

300.000

350.000

TOTAL GERAL: 889.917
FONTE. TRFs

CJF/SG • 09199
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Como se pode ver, o número de processos au
mentou consideravelmente no perlodo, o que de
monstra, observando-se o número de processos jul
gados e o número de processos em tramitação, a ne
cessidade premente da criação de novos cargos de
JuIzes para aquela Corte. Ao perdurar a situação atu
ai, os grandes prejudicados serão os jurisdicionados
e a sociedade como um todo, o que não se coaduna
com um dos objetivos do Estado, qual seja, a devida e
célere prestação jurisdicional.

Por outro lado, no tocante às propostas de re
estruturação entre os Tribunais Regionais Federais,
releva destacar que os critérios adotados procuram
guardar uniformidade de procedimentos referentes à
lotação ideal de cargos efetivü5 de servidores e fun
ções comissionadas por gabinete de juiz e demais
unidades.

D fato é que o quantitativo de cargos e fun
ções proposto limita-se ao estritamente necessá
rio baseado em proposta elaborada com o rigor, .
técnico, na definição das prioridades e consciente
quanto à otimização dos recursos disponrveis, t~~

nando-se imprescíndfvel a consecução das atiVI
dades jurisdicionais e o conseqüente suporte aos
novos magistrados que passarão a fazer parte
desse Tribunal.

O Sr. Deputado João Herrmann Neto, Lider
do PPS, nos seguintes termos:

DF.lLlD/N2 07/2000

Brasflia, 18 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Deputado
Pedro Eugênio, (PPS/PE), a partir desta data, não
integrará, como membro titular, as seguintes Comis
sões Especiais:

- destinada a proferir parecer a Pro
posta de Emenda à Constituição nS! 601-A,
de 1998, - Direitos Sociais;

- destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nl! 136-A,
de 1999, -Inativos.

Atenciosamente, Deputado João Herrmann
Neto, L1der.

Defiro. Publique-se.

Em 3-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Da Bancada do PL, nos seguintes termos:

DF. NS! 022/2000-LPL

Brasília, 26 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,

Comunicamos a V. ExJl, nos termos regimenta
is, que os Deputados abaixo assinados, resolveram
reconduzir o Deputado Valdemar Costa Neto a Llder
do Partido Liberal na Câmara dos Deputados.

Sendo o que se apresenta para o momento,
servimo-nos do ensejo para renovar-lhe nossos
protestos de elevada estima e distinta considera
ção. - Deputados João Caldas, PUAL - Robérlo
Araújo, PURR - Marcos Cintra, PUSP - Almeida
de Jesus, PUCE - Eujácio Simões, PUBA - Pau
lo José Gouve8, PURS - Bispo Rodrigues,
PLlRJ - Bispo Wanderval, PLlSP - Cabo Julio,
PLlMG.

Defiro. Publique-se

Ao Sr. Diretor-Geral.

Em 3-2-2000 - Michel Temer, Presiden-
te.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, nos
seguintes termos:

DF. NR 038/2000-LPL

Brasflia, 3 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,

Comunicx> a V. ExI, e para conhecimento desta
Casa, que em 12 de janeiro do corrente ano fui conduzi
do ao cargo de Presidente Nacional do Partido Liberal
em virtude do falecimento do Sr. Alvaro Bastos do Valle.

Sendo o que se apresenta para o momento,
sirvo-me do ensejo para renovar a V. ExA meus
protestos de elevada estima e distinta considera
ção. - Deputado Valdemar Costa Neto, Presiden
te Nacional do Partido Liberal.

Publique-se.

Ao Sr. Diretor-Geral

Em 3-2-2000. - Michel Temer, Presi
dente.
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(')PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 7-C, DE 1999

DIscussão da redação do vencido em primeiro turno da Proposta de Emenda à
ConstitUição nO 7-B, de 1999, que dá nova redaçãc;l ao inciso XXIX do art. 7° e
revoga o artigo 233 da ConstrtUlção Federal: tendo parecer da Comissão Especial
pela aprovação, contra os votos dos Deputados Adão Pretto, Avenzoar Arruda e
Paulo Rocha (redação para o segundo turno) (Relator: Sr SUes Brasileiro)

As Mesas da Câmara dos Deputados edo Senado Federal, nos tennos do art. 60
da ConsntUlção Federal, promulgam a segumte Emenda ao text!? COnsUlUCIOna1:

I

Ar!. l' O mclSo XXIX do an. 7' da CotisUlUlçio Fedeta1
passa a vigorar com a seguInte redação:

"Ar!. 7' .

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das
relações de trabalho, com prazo presenclonal de cinco anos
para os ttaoa1hadores urbanos e ruralS. até o luntte de dois anos
após a cxnnção do conll2to de lI2balho; (NR)"

Ar!. 2' Revogam-se as alineas "a" e ''b'' do mciso XXIX do
an. 7', e o an. 233, das DISpOSiçõesCO~OIWs Genus.

Sala daconus'~J:e feve=o de 2000.

\"" .
Depuiado~ENS FURLAN

P1mdente

Parecer da Comlaalo

A ComiIdo EspeaaI destlnllda • proferir pateeer à Proposta de Emenda à
Conslrtulçio n- 7.... ele 1l1llQ. que dá llOVlIl1IdaçIo ao mclso XXIX do ar!. 7" e revogll o
ar!. 233 da ConIlItUIçto FIdenII" tendo apentatI8 Proposta de Emenda a Consbtu.çio n"
264-A. de 1l1l15, em lWUtIIIio ordIníIna rNIlzacIa hoje. lqXOYOU, contra os votos dos
Deputadcl& AdIo f'q\to. Avenzoar Arruda e Paulo Rocha. a redação ofereCIda pIlo
Relatar. PMa lIPI.cier;Io llIl1 HgUlllIo turno de dJlCUldo. da Proposta de Emenda à
ConIliIuIçIo na 7-8. cil1•• 1lOI termos dO~ dO RIIa\Ol'.

Par1Icipemm tIII· Y!IlaçIo OI Deputados Cleuber Carneiro, Ivanlo Guerra, Paulo
MIrinho. RubIna FUIlIn. Igor Avellno, SII8s BtalIelro, N..lson Otoch, Pedro Henry,
z.n.Ido CoulInllO. ZIJIII Cobra, AdIo Ptetlo. Avenzoar Arruda, Rubens Buano, JOIé
e.to. Ela. JoIu6~. Celso Jacob. Fernando Gabe.ra, José Canos Vieira. Nay
Lapa. DIIICiIIo Penlndl. Osmar SerragltO. Osvaldo BIoIch,. Paulo Rocha. LUIS Car10s
HelnD. NeIean-.. Paulo José Gouvêa.

\~
Sala da~o~\ fevereiro de 2000.

~O~BENSFURLAN
P idente

--~
Deputado SILAS BRASILEIRO

Relator

1*1 Rapublicado em virtude de incorrecão no anterior.
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INDICAÇÃO N° 737, DE 2000
(DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN)

Sugere ao Poder executivo, por Intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, a
revogação da Resolução nO 2.521/98, que suspende a aplicação de recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço • FGTS, na contratação de novas operações de
finanCiamento de empreendimentos de habitação, saneamento báSICO e Infra-astnutura
urbana por órgãos públ1co~.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentfsslrno senhor Ministro:

Relatório da secretaria de Polftlca Urbana do Ministério do Planejamento e

Orçamento Infonna que no perfodo de 1995 a 1998, o govemo federal

vlabJllzou contratação de Investimentos em saneamento no valor total de R$ 5,3

bilhões, entre recursos financiados, fiscais e contrapartidas, sendo que 50%

desses recursos foram originários do FGTS;

•Através da Resolução nO 2.521/98 de agosto de 1998, o COnselho

Monetário Nadonal estabeleceu restrições ao finandamento do setor público

pelo sistema financeiro naclonal;

As restrições para o crédito aos órgãos públicos, dBtenninada pela

Resolução na 2.521/98 Inclui as operações de finandamento dos Investimentos

das companhias 'estaduais e serviços municipais de saneamento e também de

COhab's;

Dessa fonna foram praticamente eliminados os recursos do FGTS

destinados, por lei, ao finandamento da ampliação da cobertura e melhoria da

qualidade dos serviços de saneamento e à construção de habItaÇões popu~

A reslllção para obtenção de finandamento está em desacordo com as

metas do Plano PlUrianual, que o perfodo 2000/2002 prevê contratações do

FGTS no Valor total de R$ 4.2 bilhões;

A suspensão das contratações são absolutamente estranhas ao setor, Isso

porque os órgãos e os govemos vêm pagando sistematicamente o serviço da

dMda dos finanCiamentos contrardos anterlonnente.

No período de 1995 a 1998 o setor público de saneamento retomou ao

FGTS, como selVlÇO da dívida - amortização e juros de empréstimos tomados

anteriormente - o total de R$ 7.43 bilhões;

Este valor corresponde a praticamente quatro vezes o montante de R$

1.82 bilhão desembolsado pelo FGTS no mesmo período para financiar

empreendimentos em execução no setor.

Portanto, está evidente a necessidade de Imediata da Resolução 2.521/98.

Retomando a aplicação de recursos do Fundo Garantia por Tempo de serviço 

FGTS na contratação de novas operações de finandamento de

empreendimentos de habitação, saneamento básico e Infra-estrutura urbana

por órgãos públicos.

Sala das 5essões, em J de fevereiro de 1999.

tt"""C"'''''''''',....Deputada - Vanessa Grazzlotln
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bql*'imento de Indk:.çlo no de 2OlIO

(Da 5enhlll'll DepubIdaV_ GrazzIotIn)

SUgere 11 reYlIglIÇlio da I'tlIUriII nO 2.521198, que

suspende 11 IIpllcllçlio de reaJlSOS do Fundo GIlrInlia

por Tempo de 5I!lVIço - FGTS na contnt:açia de

lllWIIS operar;lSes de lInandarnentn de

empreendknentos de 11aIlilaI;Jo, SIInemnento bMico

e infra-estrutura urbana por órglios púllIlC05.

5enhor Prelildenll!:

Nos tennos do Art. 113, Inciro 1 e § 10 do~ Interno da CImIrJ

dos Deputados, requeiro 11 V.r:xa., seja l!IIClIlTinhada ao Poder executivo, 11

lrIdIcllçio l!I11 lIlll!l(l), sugemdo 11 revogaçlio da PortarIa nO 2.521/98, que

upende li apIiciIr;Io de recursos do Fundo GarantiII por Tempo de 5eMço 

FGTS na ClllltJataçIo de l1OYII5 operllÇiles de tInandamento de

empreeudlrllelltQs de habItaçio, 5lIlIeBll1eII1X básIr:o e infra-estrutura urbana

por órglios públicos.

"LWIlILAÇÀO CITADA ANDADA PELA
COOUENAÇÃODEESTIJIIOSUGISUllVOS-CtDI"

RESOLUÇÃO N. 0021'121

REDEFINE REGRAS E LIMITES PARA O
CONTINGENCIAMENTO DO CRÉDITO AO
SETOR PúBLICO, MEDIANTE NOVA
REDAÇÃO AO ART 4' E ACRÉSCIMO DE
ART. 8" A RESOLUÇÃO N" 2.461, DE 26.12.97.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na formado ano 9", da 1.cI nU " S9S,
de 31.12.64, toma p1ibIico que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sesslo
realizada em 07.07.98, laIdo em VISta f,S disposições do Ilt. 4', =ÍSOI VI e VIII, da
rnenctOlwda lei,

RESOL VEU.

Art. I" O Ilt. 4' da Resoluçio n. 2.461, de 26.12.97, plISSII a vigorar COIII a
segumte redfoçIo:

•Art. 4" ficam excluidas clelilJlllaÇio delermmada no an. I". desta
ResoluçAo as seguin1eS modabdades de operaçoes'

1- as aprovadas pelo Banco Central do Brasllllle 12.11.97;
11- as aprovadas pelos cornrtCs de crédllO da Caixa ECOIIÔI111ca

Federal ate 12.11.97 com recuBOS ongmlÓOS do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e que tenham SIdo aprovadas pelo Banco Central do
Brlsilllll 011.67.91; ,

111- as que UllI~~ do Prolecbe do Fundo de Gar1IntIa do
Tempo de Semco, essas últunas para Saneamento e Habitaçio desde que OS

dcsemboIsos previstos nio superem RS 800 mtlbOcs por ano e que tenhIm
sido aprovadas pelo Banco Central do Brasl1l1té 08 07 98;

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N"17 DE 1989

APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇOES

CAPITULO III
DAS lNDICAÇOES

Art 113 lndll;~ão e a proposição atraves da qual o Deputado
*Ar/lgo a/tt!radofN/a Reso/uçOo n D 10 de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providêncIa. a realIZação de alo

administrauvo ou de gestão, ou o envIo de projeto sobre a maléna de sua lIUClatlva
exclUSiva.

II - sugere a mamfestação de uma ou l11lllS Comissões acerca de delCrmmado
assunto, VIsando a elaboração de projeto sobre maténa de mlClatlva da Câmara.

§ I" Na hlpotese do mclso I a mdlcação sera objeto de ~equenmentO escnto,
despachado pelo Presidente e publicado no DiárIO do Congresso NaCIonal

* DiáriO do CtJI'tgn!:I..'tO NacIonal alterado para DiáriD da C8m1lrtl diM Dq1Il'"os, por
AlO dm p,.,ldenl'" do.~ d<u dum Cosas da C'ong"",,,, NocUlna/ d. 2 d. outubro de 1995

§ 2' Na Iupótese do mClso lI, serão observadas as segumles normas
I - as mdlcaÇÕC5 recebIdas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas 11

publicação no DiáriO do Congresso lvaelonal" e encammhadas as Comissões
competentes.

.. D,úrJo do Congreno NaCIOnal alterado para Diário da Câmtlra dos 1MpM1lJdos. por
Alo JtM Prtnticnta da Muas da\ dua."I Ca.\lLf do CtJngre.f'fO NacIOnal de 2 de uIHubro dI! 1995.

II - Oparecer referente a mdlcação sera profendo no prazo de vmte sessões,
prorrogavel a cnll!no da PresidênCIa da Conussão,

INDICAÇÃO NO 738, DE 2000
(DO SR RUBENS BUENO)

Sugere ao Poder ExeculJvo, por intermédIO do Mlntsténo da Fazenda, modifICação de
cm::unacnçio de agAncias da Secre/ana da Recerta Federal

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

Excelentlsslmo Senhor MinIstro da Fazenda

SugIro a V.Exa que se passe a permrtlr Inscnção do CNPJ,
refanlntamente a TUOIlJra O'DelIte (PR) e Tapejara (PR), na AgênCIa da Recerta
Federal em Clanorle (PR), o que vem ocorrendo em Umuarama (PR), que dela

dista 95 km

Dá-se que as Inscnções relaltVas ao INSS, ao ICMS e à

Joota Comerciei j6 se fazem todas em Cíanorte, o que toma o deslocamento
adlClOllal illOOll\l8lll8ll aoa empresários - sabIdamente às voltas com COncretOll
probIemall de l8mpo e de contençlio de custos

Por isso. cremos Justllicar-se a medIda que se busca

sala das Sessões, em O Z. de~/A-<Ao'<-Ode 2000

Deputad~
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REQUERIMENTO

(Do Sr. Rubens BURO)

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretaçfto e aplicação de lei;
b) consulta a Comissilo sobre alos de qualquer Poder, de seus órgios e

autoridades.

Requer o enVIo de IndlCBÇio ao Poder
ExecutiVO, relativa' à Seceretana da Recailll
Federal.

Senhor Presidente:

Nos tennos do alt 113, inciso I e § 1°, do Regimento
Intemo da CAmora dos Deputados, requeiro o V. Ex". SlIJlI encaminhada ao
Poder Executivo o Indu:açio em anexo, sugenndo modlficaçAo de ClreunscnçAo
de compet6ncia, no Ambrto da Secretana da Recerta Federal

Sela das Sessl5es, em Oz. da A--'1P de 2000

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

cÁMARAnosDEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INtERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TITIJLOIV
DAS PROPOSIÇÕES

CAPÍTULo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
• Artigo alterado pela Re.olução n" la. de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoça0 de providêncIa, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matério de sua iniCIativa
exclusiva;

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

§ lONa lupótese do inciso I, o indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no DiáriO do Congresso NaCIOnal.

• Alterado para DIáriO da Cámara do> Deputad",. por Ato d", PrUIlÜntU das
Me>as das duas Casa. do Congre»o NaCIOnal de 2 de outubra de 1995.

, § 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à

publicaçfto no DiárIO do Congresso Nacional e encammhadas às Comissões
competentes;

• Alterado para D,árIO da Câmara do> Deputado., por Alo dos Prú,dente> das
Me.as da> dum Casa> do Congre»o NaCIonal de 2 de outubra de 1995.

Il - o parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte
sessões, prorrogável a critério da Presidência da Comissão;

III - se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação concluir pelo
oferectmento de projeto, seguirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissfto opinar em tal sentido, o Presidente da
Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto própno à

I conSIderação da Casa;

INDICAÇÃO N° 741, DE 2000
(DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL)

Sugere ao Podar Execubvo, por Intennédlo do Ministério da .Ag~Kura e cio
AbasteCImento, a prorrogação do prazo da Illn!lgOCl8Çlo de débitos nAo secuntJzados

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Exc&lentíSSllno Senhor MARCOS VINICIUS PRATINI DE
MORAES, MiniStro de EIIIado da Agncultura e do Abast8Clmento,

A Comissão de AgnCuJlura e PoJjIJca Rural se dIrige a Voua
excelência para alortar e sugenr o segUinte:

1. Que a Superintendêncl8 do Bànco do BrasIl S/A, de BarreiraS/BA, informou •
AssocIação de AgricllKores e Imgentes do Deste da Bahia. conforme
expec!Nlntel em anexo, que "O Banco allldll nlo est~ apto pata afeluar a
rentlgOClllçlo há ~noa de 30 dllla pata o 8tlCllfTBmento do prazo finll/", pelo
que sugenm08 SlIJlI prorrogado o prazo de lll!lllgOC1aÇlio dos débitos nIo
seeunltzados alé Julho de 2000, em conSOlltrtClll com o alongamento doa
débttos prepostos na MP nO 198B; e

2. Que essa prorrogaçAo seja extensiva a todos 01 agncuKores que' atOda nIo
consegUiram Implementar a secuntlzaçio )

/'" '
Sala das Sessões. em 02 de fifN~de 2000

<'Deputado DILCEU SPERAFICO
P_ldente-

v{
REQUERIMENTO N" • de 2000

(DI Comiulo de Agricultura 8 PoJltica Rural)

senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 113, I e § 1- do
Regimento desta Casa, seja enviada ao Ministro de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, senhor Marcos VinIcius Pratini de
Moraes, a Indicação an~xa.

Sala das Sess6es, em 02 de fevereiro de 2000"

... ,....--...
: /'

Deputado OI\.CEUSA:~O .:

<
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Seoao nau o momen.to. noI~ sublCf'8Vema-nos..

A Lei n"9.&66. de 09 de noVCIIIDro de 1999, regulamemada pela RuoIuqIo n'2 666 de 11
de tlOVIllIlbro de 1999, csteDdcu o enquadlamento no ptOII'ItIlI PESA, du opmç6a
dec:orreruI de empll;slÍftlOl de credito ruraJ qUI> tenham sido fiJn...budu CIIUIl 20 ele
JUallo de Im e31de~ de 1997. nIo "Jllitu a enca.aosfi_prúu4ol.

VÍ<IOI auociados de nona emidadc, com DpeQ96eI de eD'IprNlllllO .- condiçIo, ji
rtgIIlI'IrI1Il juDIo is agêncJu que 0J*IlII. o lmcnM JIIZII~. l'oriIl, etIlO
lCIldo &VIsados Ülf_.....M '!W' o BIllJco nio vai ac*ir ao Jll'llIfAIM__ //

Dlame 10 III1pUI8, .. JIIZII melhor ooclareomemo.~ llClCIi*« o leIi~
dado pelo Banco para~ operações

Fevereiro de 2000

O PRESIDENTE DA REPúBLICA

FJlÇO saber que a Congresso NacIOnal decreta e eu sancIOno e seguInte Lei

An. I· Os mClros 1 e V do § 5° da an. 5° da LeI nO 9 138. de 29 de
novembro de 1995. passam a vIgorar com a segumte redaçio'

"Art.S· .

§ 5· ..

I - preslaÇôes anuais. 19uaJS e SUCesSIVas, vencendo a pnrnelra em 31
de outubro de 1997, adrmndos ajustes no cronograma de retorno das
operações a101J8l1das e adoçoo de bônus de adJmpl6ncia nas
preIllIÇÕCS, confonne o estabelccldo nesta LeI e a dcYJda
rcgulamcntaçio do Conselho Mooetano NacIOnal; (NR)

a) JII'OITOPÇio das parcelas vmcendas nos exercícios de 1999 e 2000,
pII'lI as operações de rcsponsablbdade de um mesmo mulUáno. cuJO
IIIOl\taIIte dos saldos devedores soJa, em 31 dejullm de 1999. mferio< a
q\IÍIIZC IDll reais:

b) nos casos em que as prestações de um mesmo mUllW10 lOlalizcm
saldo devedor supenor a qwnze mil reais, Plll!BffiCll10 de dez por cento
e quinze por cento, rcspecllvamen\e. das prcstaçllcs venclveís nos
exercícios de 1999 e 2000, e prorrogaçio do reslllllte para o prirnelTO e
SCfIUDdo 8110 subsequente ao do vencunento da última parcela
MtlClÍOII1ICl1IC ~ustada,

c) o pqamento referente à prestação venclvel em 31 de oulllbro de
1999 fica prorrogado para 31 de dezembro do mesmo ano. mantendo
se OI cm:argos de normalidade;

d) o bônus de adimplênCia a que se refere o mclSO I des1e parágrafo.
ser' apltcado sobre cada prestação paga ate a da1a do respccllvo
vencimenlO e será eqUIvalente ao desconto de:

I) trinta por CeDto. se a parcela da divida for Igual ou inferior a
cmqOcnta mJ1 rellls.

2) trmla por cento até o valor de clltllUenta mJ1 reaIS e quioze por cento
sobre o valor excedente a cmqtlcnta mil rCllls. se a parcele da diVida
for supcnor a esta mesma ImportAncla,

An. 't' O art. 5· da Lei n· 9 138, de 1995. passa a vigorar acresculo dos
leJIIIIIICS PIOIf&fOll:

"§ 6·-A. Na ROClIoctaçio da parcela a que se refere o § 6·. o TCIOIIIlI
NIICionaI efelUlra, medJlIIIc dcclaraçio de rcspoosabilidllde doi
~ ateslJIdos pelas III5litulÇÕCI flllll1lCClIIlS, o pagamento re1alívo
ao rebate de ate dois pontos pcrcenlUlllS ao ano sobre a tua de juros,
aplicado a panr de 24 de allosto de 1999, para que nao incidam taxas
de jurlll superiores aos novos patamercs cstabclcclllos pelo COOIdIto
~ NIcional para essa l'etlegoclaçio, nao podendo da aphcaçlo
do rebMe resultar tua ele jlll1Jll inferior a seis por cento ao Il1O,

mcluIive 1105 casos já rcnegoclados, cabendo a prática de taxas
inliIriores sem o CItado rebate.

DISPÕE SOBRE O ALONGAMENTO DE DÍVIDAS
ORlGINÂRIAS DE CREDITO RURAL. DE QUE
TRATA A LEI Wl9 138. DE 29 DE NOVEMBRO DE
1995, E DE DIVIDAS PARA COM O FUNDO DE
DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ,
INSTlTUIDO PELO DECRETO-LEI NQ 2 295, DE 21
DE NOVEMBRO DE 1986, QUE FORAM
REESCALONADAS NO EXERCÍCIO DE 1997, DAS
OPERAÇOES DE CUSTEIO E COLHEITA DA
SAFRA 1997/1998. À LUZ DE RESOLUÇÃO DO
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

UGIILA(:ÃO errADA ANEXADA PELA
COORII!lfAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVO. - C.DI

V - a crill!rio das partes. caso o mulllário comprove dIficuldade de
pagamento de seu débito nas condições supra mdlcadas. o prazo de
vcncuncnto da operlIÇ4o podem ser estendido até o mÍXlmo de dez
IlOO5, pllSllll1do a pnmeira prcstaçio a vencer em 31 de oulllbro de
1998. sujeitando-se, amda, ao disposto na parte final do taciso I deste
patíIrafo, autorizados os segumICS cntérios e condIções de
reoczaciaçIo: (NR)

LEI NO 9.866, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1999.

o
AIBA
.-AllDI.
--11
_ao
-11.\-

o
AI BA
~1If.'
--li,__1lC1\
-l"'-'. I
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BARRElRASlBA.::1 DE JANEIRO DE ..coe

AO
DR. SAULO PEDROSA
MD. OEl'\-'TADO fEDSL>'}' PELA BAHIA
BRASILlA - Df

BARREIR.ASlBA. J1 DE JA.."lEIRO DE:moa

Com eaWrço, empcuho e c*Iícaçio da cluIe produlon. rqxaauaçiics ?-c~
e MIl eopeclal, do5 parlamcmano, as fonnu pln a10apmenr0 OU dt\idu ruI'IIl
fol'mm equIIClOIIadu. IIlIlO 1*& OS débitos Já HCUritizlldol, como OS _. Para
a- dablt.,. HOUntÍDÓOS. a COllClUIIo do Govemo foi _iIâlI6na e !lia ~~
problemas na .... apitcaçlo. MM, pII'a OI debitoI q.. nio fàrlIIn~....
!llIIl. _ aiDda probllllW na IU& operaclOIIahda&

Para lICU conhecimento, I'ClIlIIISlIIits em a_ DOIa co-.Jta lCita a
supEJUNrENI)ÊNCIADO BA."lCO DO BRASIL S/A, de BcreirasIBA Vejam
a mpoora. O.Bmco llJICia nio esta apllI~ ...... a RJIe!lICÍA\liO. bi _ de
30 diaI pIt& O__ do pa20 final Em e \lIlI& prova que. na pcxu. as
coisu DIo fimcionom bem.

Di&tD ao tua.~ a .-.iclade de u-w j1lJltO ao Bt2IllCl do BnIlI S/A.
pua adequaçIc .1IICI<ima das nonnu imemu. Por 0II1r0 lado.~ que
p<eOlJ& _ prorropóc o prazo flui prevllIO pua as~ de f-..
pua./lllÀO Em pmnelro •• CIte llllYO pruo lIicaDÇII a C<lIIIIIcialiDç da lIfia
ho;e em curso. que dui cemdí\1l5eIlO prodular e&QIar a compI'& doe TltuIoI~
gaomir o principal. Em lOpIlIÓO lupr. o pruo pa.~o doi~
finaDClOdoo com reaJDOI cIac Fuudos COIlJ<IN<:tOClAlL I1raws da MP n'l 911. la
foram aIonpdol lU> O mês da Iulbo. semadocomo~.

A intMVmlçio de V Sal. é da fimdamcmal ,mportincI& para lIllM& cluM
produIDra. Conwnos l1O\'I1IICtlle ClIIIl SClll empenho e decIieoçio para a csua. UIIlII
oomo,. _ a diIpoIIçtO pua quaIqIIer oon.nlbrmaqio;

AMOClN;AODEA<l'Kll:- DO"'.,.".......
Sir;ioPltt~~~

PruacIo Senhor:

AO
BANCO DO BRASIL SIA
SL'PERINTENDÉNCIA REGIONAL
SR. EL'ZIVALDO VlVI DE OLlVEIRARE1S
StJPERIN1ENDENIE
Nesta

~ "F:NQlIADJ«MENTO l$ OPEiUÇÓESDEFlNll..NCLIMENroS
RURAIS NO Pl/OGlYMA P1ISI/"



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira4 06171

§ 6°_B As dividas ongmanas de credito rural que tenham sido
contratadas entre 20 de junho de 1995 e 31 de dezembro de 1997 e
contenham mdlce de atuahzação monetana. bem como aquelas
enquadravels no Programa de Rev.talização de Cooperallvas de
Produção Agropecuana - Recoop. poderão ser renegoclados segundo o
que est~belecem os §§ 6"-A e 6"-C deste artIgo

§ 6"-C As mstltUlções mtegrantes do SIstema NacIonal de CredIto
Rural - SNCR. na renegociação da parcela a que se referem os §§ 6",
6°_A c 6°_B, a seu exclUSIVO cnténo. sem ônus para o Tesouro
NaCIOnal, não podendo os valores correspondentes mtegrar a
declaração de responsablhdade ~ que alude o § 6"-A. ficam
autonzadas

J - a fmancJar a aqUIsIção dos titulos do Tesouro NaCIOnal, com valor
de face eqUIvalente ao da dIVIda a ser fmanclada. os qUaIS devem ser
entregues ao credor em garantia do prmclpal.

11 - a conceder rebate do qual resulte taxa de Juros mfenor a seIs por
cento ao ano

§ 6°_D Dentro dos seus procedimentos bancanos. os agentes
fmancerros devem adotar as proVidênCiaS nccessanas a contmUldade
da re,slsténc13 credltlCta a mutuânos contemplados com o along3II1ento
de que trata esta LeI. quando rmprescmdível ao desenvolvrrnento de
suas explorações.

§ 6°_E FIcam exclUldos dos beneficIOS constantes dos paragrafos 5°,
6°_A, 6°_B, 6°_C e 6°_D os mutuarlos que tenham comprovadamente
comendo deSVIO de fmahdade de credIto ..

Art 3° A Lei nO 9 138. de 1995, passa a vIgorar acrescIda do segumte
arttgo

"Art 8"-4 FIca o gestor do Fundo de Deres> <;!aEconomm Cafeerra
Funcafe. !I1slltmdo pelo DCcf"to-Lel no' 2 295. de 21 de novembro de
1986. autonzado a promo\cr ajuste contratual Junto ao agente
fmancelflJ. com bose nos mformaçõ"s dele recebIdas. a frm dc adequar
0'3 valores e prozos de reembolso ao Fundo, ~ operaçJes de
consohdação e reesc~onmnento de d,v,das de calelcuJwres c suas
cooperattv:lS. realIZadas no c'.creiem de 1997. e 3ll1lÍa, das operações
de custem e colheita da safra 1997/1998, a luz de resolução do
Conselho Monetário NaCIonal

Paragrafo únIco A adequação de ~alores e prazos de reembolso de
que trata O capUl sera efetuada nas mesmas condIções que forem
estabeleCIdas segundo o que determma o mClSo I do § 5° do ar! 5°
desta LeI 11

Art 4" Fica o Poder E'{ecutlvo autonndo a conceder sub\Cnção a
produtores ruraIS nas operações de renegOCIação de que trata o S 6°_/\ do art 5° da
LeI nO 9138. de 1995

Paragrafo úruco Cabe ao Banco Central do Brastl acompanhar e liscahzar
as operações renegocladas, beneficlarJas de subvenção noS'termos do caput

Art 5° Esta Lei entra em vigor na data de Sua pub\lcaçào

Brastlla, 9 de novembro de 1999, 178° da IndependênCia e 111° da
Repubhca.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malall

Jfarcus Vm/clIIs Pra/I/I/ de Moraes

Afartlls Tm'ares

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.988-16, DE 13 DE JANEIRO DE 2000.

DISPÕE ,OBRE AS OPERAÇÕES COM
RECURSOS DOS FUNDpS CONSTlTCCIONAIS
DE FINANCIAMENTO DO NORTE, DO
NORDESTE E DO CENTRO-OESTE. DE' QUE
TRATA A LEI Nº 7 827. DE'2:] DE SETEMBRO DE
1989, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA REPUBLlCA no uso da atnbUlção que lhe confere o
art. 62 da ConstituIção. adota a segumte MedIda Provlsona, com força de leI.

Art l° A partrr de 14 de JaneIro de 2000, os encargos fmancerros dos
financmmentos concedidos com recursos dos Fundos -ConstltuclOmus de

FinanCIamento do Norte. do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a LeI n' 7.827,
de 27 de setembro de 1989. serão os segumtes'

I - operações ruraIs

a) agncultores falmhares. suas cooperativas e asSOCiações, excluidas as
operaçoes decorrentes de projetos de estruturação de colonos e assentados nos
progratnas aliCIaIS de assentatnento. colomzação e reforma agraria. aprovados pelo
instItuto NaCIOnal de Colomzação e Reforma Agrána • INCRA. cinco por cento ao
ano,

b) mml produtores. suas cooperatIvas e associações: nove por cento ao WIO;

c) pequenos produtores, suas cooperativas e assocIações dez e meio por
cento ao ano.

d) médIOS produtores, suas cooperativas e associações: quatorze por cento
30 ano.

e) grandes produtores, suas cooperallvas e assocIações: dezesseIS por cento
ao ano:

II - operações mdustnals, agro-mdustriaIs. de mfra-estrutum e de turismo:

a) mIcroempresa. nove por cento ao ano.

b) empresa de pequeno porte' onze por cento ao ano;

c) empresa de médIO porte: qUUlZe por cento ao ano,

d) empresa de grande porte dezesseIs por cento ao ano

§ 12 Os contratos de fmanclamento celebrados até 13 de janeiro de 2000
terão. se do mteresse do mutuano, os respecllvos encargos fmancerros ajustados a
partIr de 14 de J,meiro de 2000, de forma a compal1biliza-los aos custos previstos
neste artIgo. observado o prazo de até 30 de Junho de 2000 para a formalização do
respectivo ajuste

§ 2" O dei credere do banco admmlstrador. hmttado a três por cento ao
ano. está contIdo nos encargos iinancelros cobrados pelos Fundos ConstltuclOnatS e
,era redUZIdo em percentual IdêntICO ao percentual garantido por fundos de aval.

§ 3" Os contratos de finnnciamento conterão cláusula estabelecendo que os
encargos finam::erros serão revistos anualmente e sempre que a Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP apresentar vanação acumulada, para maIS ou para menos,
supenor a trmta por cento

§ 4° No mês de JaneIro de cada ano. observadas as dispOSIções do parágrafo
antenor. o Poder E~ecullvo, por proposta conjunta dos Muusténos da Fazenda e da
Integração NaCIonal. podera reahzar ajustes nas taxas dos encargos fmancelros,
liImtados a Variação percentual da TJLP no penodo

§ 5° Por proposta dos bancos admmlstradores ao Mmlsteno da Integração
NaCIOnal. os Conselhos Dehberallvos das Supenntendênelas de Desenvolvimento da
Amazôma e do ,-lordeste e o Conselho Deltberatlvo do Fundo ConstItucional de
Fmanclarnento do Centro-Oeste poderdo. sobre os encargos de que trata este artigo,
conceder bônus de adrmplência de ate VOlte e cmco por cento para mutuários que
desenvolvem StIa!l atiVIdades na regIão do seml-ándo nordestino e de até quinze por
cento para muruanos das dem8ls regiões, desde que a parcela da diVIda seja paga até
a data do respecllvo vencrrnento

§ 6° Os bônus de que trata o parágrafo antenor, mcidentes sobre as taxas
fIxadas nos mClSOS I e lI, serão elevados em cmco pontos percentuais no caso de
cbentes que sempre efetuaram em dia o pagamento dos seus débitos

§ l' No caso de deSVIO na apltcação dos recursos. o mutUJino perderá, sem
prejUízo das me:hdas JudiCIaIS cabivels, mcluslve de natureza executóna. todo e
qualquer beneliclO, especIalmente os relativos ao bônus de adImplênCIa.

Art 29 Os recursos dos Fundos ConstituCIOnaIS de FOlanclamento,
desembolsados pelos bancos admmlstradores , serão remunerados pelos encargos
pactuados com oe, devedores. excluído o dei credere correspondente.

Art. 3' Os bancos admmlstradores dos Fundos ConstitucionaiS de
Fmanclamento ficam autonzados a adotar. nas renegocIações, prorrogações e
composIções de diVidas, as segumtes condIções:

I - o saldo devedor da operação. para efetto da renegOCiação da diVida. sera
apurado sem computar encargos por madrmplemento.

11 - benefiCiários mutuarios de fmanclamenros concedidos ate 31 de
dezembro de 1997, com recursos dos Fundos ConslltuclOnaIS de FinanCiamento.

JJJ - encargos fmancerros os fixados no art I', com a mcidencla dos bônus
"sIabelecldos no seu &5·.

IV - pnzo

a) até emco anos, acreSCIdos ao prazo fmal da operação, admitmdo-se nOVO
esquema de amortIZação fixado de acordo com a capaCidade de pagamento do
devedor.



06172 Sexta-feira4 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUrADOS Fevc:mro de 2000

b) o prazo lotal da operaçio, assim COIWdcnldo o prazo iniçiaI, .
_ímos efetivadas interiormente e o penodo adicional de que \rala • _.

lIlfoIrior, nIo poderá exceder a quInZe anos.

§ 1· NIo sIo passlVeis de renegOCUlÇlo. llOI lermos deste MlÍIJO, as
operações neaociadll com IIIlparo na Lei rf 9 138, de 29 de novembro de 1995.

§ 2" Os lIlUtIIárioI mtereuados na rCllC1!oclllÇlo.~ e çornposiçIo
de dlvidas de que trIIla este Illlg0 deverio mwfestlr, fonnaJmeme, seu~ lOiI
blocos administradores atA! 28 de IIbriI de 2000.

§ 3· É estllbelccldo o prazo de 31 de julho de 2000 p.. enccmmeIIlO ..
relICJOCiaçlles, pt'OI:rOIllÇÕeS e composições de dividas artlI*lldas em _ doi
FlIIlCIoI CIlIIIIituc:lllllais, inclusive lOb • forma altemlliva de que tr.ea o at. ....

i 4· As operações oriRinarwnente COIIUIllIdas ao lIIlpIII'O dos FIlIIdos
ConaúlUCÍOlWs de FinIDl:wmento que se enqUlldnmn !lO diIpooto neslC .. e
tenham Sido recomposw com recursos de outras f«*S dos apntes finInceirof
poderio ser renegociadu com b_ nesta MedIda Provisóna, • criléno cios bIDco5
operadores.

§ S· Os saldos devedores das operaçlles de '11I" Ira o .-.mo lIlXtrior.
pn efeito de revenIo aos FIIIId05 COIlIlílUe1Ollllll de Finmc~o, scrIo
llIIIaIizados, • PMttr da data da excluslo dos fmmciamencos das c:ontaI cios Fundos.
com encartIos finaN:c~ nIo superiores • Taxa de JIII'OI de LlJDIO Prazo (TJLP) e
sem imputar encup por ínlldmIplememo e honorinos de advopdos.

§ (/ O dtspOlito neste artigo nIo se aplica is operaçGes • que lCIIbIm sido
COOIIaIalIos desVIO de recursos.

§ 7" Os bancos adnurustndores dos flllldoll CllIISIituciooais de
FÍIIlIIIciamenlo fomccerlo aos mUlUllrios demonstrallvo de calculo da evoluçio cios
saldos da conta do finlnciamenlO.

AJt, 4· FiCllll os bancos admmlSlI'adores cios Fundos CODIlilUCiOllais de
FÍIIIllClamento. se do interesse dos mlltUirios de f~tos lIIIpII1Idos em
reeumJS dos Fundos e altemativlRlClllC as condiçôes estabcIectdas no Irliao 1llIerior.
autorizados • reneBoctaf as opet'llÇÕCS de crédito rural llOI lel'IIIOS da Raoluçlo rf
2."71, de 26 de fevemro de 1998, do Conselho MOIICIario NIIQOIIaI. e1UaI"~
poIlenores.

P~o único. Nas renegocillÇÕCS de que lrIIa _ lllÍao,'\ls bMcos
lIdmuuJlrlldores poderio fllUll1C1... com recurlOS dos Fundos COlIIlJIUCionals de
Fiomciamcnto, a aqUlliçlo de Certificado do Tesouro NacionII • CTN, adolIndo
pn essa operaçio o prazo máximo de tr!s anos e os CDcaIJOS de que lI'ata o Ir!. I·.

AJt, S· O mutUrio que vier a inad1mphr. depois de ter fCIICJOCÍlldO,
prorropdo ou rccOlllpOtlO sua divida nos lel'IIIOS cios a1I. 3· e ..., nIo poderá '-'
llOVllI financlamenlOl em banl;os oficiais, cnqu&IllO nIo fOr reauJarizada ••í-'" da
rapectlVa divllla.

AJt, (/ Em cada operaç5o dos Fundos COIIIIIIIIcionais, c:onlI'IIIIda • pIIIir
de I· de dezembro de 1998, exclulda • decorrente da mICJOCiaçIo, pfllC1lIpIIo ti
compoclçlo de que Ira o art 3·, o nJCO operactonal do t.ICO admínillnldor scri de
ClIlqOenla por CCI1to, cabendo íllUa1 percentual ao respedlvo FIIIIdo.

P~o \ÍIlÍçO. EvClKUaís prcJuíws, decorrentes de vatom,llIo liqui4llIdot
em cada operaçIo de finaneiameoto, seria rateados entre as partes nos~
fixados no eaput.

AJt, 7" Os bancos admimsIradoreI dos Fundos CORIlÍIUC1OnaIl de
FiDaDclllllClllO e dos Fundos de Investunentos RegtOllIlS fomeccrIo ao Minislcno da
1JUcpaçlo NlcionaJ, DI forma que vier • ser por este dcrammacla, 15in~
_úrias • rnpervisio. ao acompan/wnenlO e ao controle da aplk:açlo cios fCCIlBOS
e • avaliaçlo de desempenho desses Fundos

Plrigrafo único Sem prejuízo das informações lIIIa1mcme prestadas. scra
facultado 101 blllCOS admimstradorcs periódo de adIptaçio de lIlé wn ano pII1l
atendunenlo do previSlO 110 ••)11I1.

AJt, gi Os MinisltnOl da Fazenda e da InlellTlÇio Nacional. em conjllllO.
cstllbelecerio normas para eslrl1tUI'aÇIo e padronÍ2llÇiO dos ba1anço5 e ball11Ce1C1 cios
Fundos Constitueionats de FmlllCtamento.

Art. 9" A Leí n· 7.827, de 27 de setembro de 1989. p_ • viJODl' com as
SCJUinlcs allerações:

.Art. 4· ..

i I' Os Fundos CllIlItituc:ionais de FinaoelllR1C1llO pocIato rlllMll:iar
cmpreendUnattos nIo-govertllllllCnlaÍs de ll1.Iía-esIrutu ccon6allca
Ilê o limite de dez por cento dos recutIOI prevlllOS. CII1 cada lIlO. pn
OI rcsped1vos Fundos

.............................................................. (NR)

"Art. 7" ..

Parípfo único. O Minísténo da Fazenda mfOl'lllll'i, mensalmente. ao
MInísIerio da Integraçlo Nacional e llllI blocos admiDiIIradom dQI
Fundos COIIIlilUCIonais de FinanciamenlO a scma da arrecadaçIo do
tmpllalO sobre • renda e~ de qualquer 11IIIlIn:D. e do inlpQIlO

sobn: prodUtOl mdustnalIzados. o valor das ltberaçõe5 efetuadas para
CIlIa Fundo, bem como a prevIsão de datas e valores das Ires
liberlções 1IIlediatarnCllte subseqllentes " (NR)

"AJt, 9" Observadas as diretrIzes estabcleculas pelo Minlsteno da
lniqraçIo Nacional, os bancos admmlstradores poderio repassar
recuntos dos Fundos ConstttuCIOI1ll1S a outras mslltuiçõe5 aulOnzadas a
fimcllooar pelo Banco Central do Brastl, com capacidade tecmca
oomprovada e com estrutura operacIonal e adnnrnstrattva aptas a
ralizar, em segurança e no estnto cumpnmenlO das dirctnzes e
nortIIM CIlabelccidas, programas de credito especIficamente cnados
com essa fmahdade " (NR)

"Art. 13. A admuustração dos Fundos ConstItuCIonaIS de
Finlmcllmenlo do Nane, Nordeste e Centro-Oeste sera dIstinta e
auI600ma e, observadas as atnbUlç( 'previstas em leI, exercIda pelos
segumte orglos

I . Cooselho DeliberatIvo das Supenntendênclas de DesenvolvU11ento
das Regiões Norte e Nordeste e pelo Conselho Deltberallvo do Fundo
COIIIlltuc:IOIIa1 de FÍl1IIlC1amento do Cenlro-Oeste.

II • Ministerlo da Integração NacIonal, e

1Il • IllStitulçlo fmanceU'l1 de carater regional e Banco do BrasIl S A "
(NR)

.AJt, 14 Cabe ao Conselho Deltberatlvo das Supenntendêncl35 de
DesenvolvU11ento da Amazôma e do Nordeste e ao Conselho
DeliberatiVO do Fundo ConstIntclOnal de FinanCIamento do Cenlro
Oeste:

I • aprovar. ate o dia 15 de dezembro. os programas de fmanclamento
de cada Fundo.

III • avaliar os resultados obndos e delermmar as medidas de ajustes
na:essánas ao cumprimenlO das drretnzes aprovadas." (NR)

•Art. 1S. SIo atnbutçôes de cada uma das mstlntlÇôeS fmanceU1lS
federats de caraler regIOnal e do Banco do Brastl S A , nOS tennos da
lei:

I . aplica' os recursos e U11plementar a politica de concessão de crédIto
de acordo com os programas aprovados pelos respectivos Conselhos
Delibenttvos;

II - definir nonnas, proced1lltClltos e condições OperaclOl1~ própnas
da atividade blmcarta, respelladas, dentre outras. as diretrIzes
COIlI1:IIIteS dos programas de fmanclamento aprovados pelos
COIIICIhos DeliberatIvos de cada Fundo;

III - eoquadnsr as propostas nas faixas de encargos e defem os
crédItos,

IV • formalizar cootralOS de repasses de recursos na forma pfCV1S\a no
art 9";

V • prestar contas sobre os resultados alcançados, desempenho e
estado dos recursos e aplicações ao MlII1sleno da Integração Nacional,
que as lUbmcteri aos Conselhos Dehbcratlvos;

V1 • exercer outras atiVIdades merenles a aphcação dos recursos e a
rcarperaçio dos credltos.

P.-igrafo inuco. Até o dIa 30 de setembro de cada ano, as mstIntlÇÔes
fmanceiras de que trata o c.put encammharão ao MmlSleno da
Intqraçio NacIonal a propOSIção de aphcação dos recursos relativa
_ pregumas de f11lllllclamenlo para o exerCIClO segumte." (NR)

.AJt, IS-A. Até IS de novembro de cada ano, o Mmlsténo da
IntelPÇio Nacional encammhara ao Conselho Deliberativo das
Superuttendl!nC18S de OesenvolvU11enlo da Amazôrna e do Nordeste e
ao CooscJho Deliberativo do Fundo ConsllntclOnaI de Financlamenlo
do Cen&ro-Ocste as propostas de aphcação dos recursos relativas aos
prosramas de fmancl1ltI1ento para o exerClClO segumle " (NR)

.Art. 17. Os bll1lCOS adminIstradores dos Fundos ConstíntcIOn8lS de
FÍIlaI1CÍImCnto faria JUS, a partir de I· de Janeiro de 2000, a taxa de
adtni.ntslraçto de ris por cenlO ao ano sobre o patnmõrno líqUIdo dos
respectivos Fundos, apropnada mensalmente

Paigrafo inuco. A taxa de admmlstração de que trata o ••put fica
limllada, em cada exerClCIO, a partir de 1999, a vmte por cenlO do
valor das tnIruIferêncltlS de que traIa a alínea "c", mClso 1. do ar! IS9
da COO1ltItuiçAo Federal, rea1tzadas pelo Tesouro NacIonal a cada um
do& bancos lldnu1\1Stradores " (NR)

"Art. 20. Os bancos admmtslradores dos. Fundos Constíntclonais de
FtntmCJllIlIenlO apre!Ientarllo, semeslralmeílle. ao Mmisteno da
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Integração NaclOnaI, relalóno CIrcunstanCiado sobre as atiVl9dcs
desenvolVIdas e os resultados obtidos

§ 5° O MlDtsteno da Integração,NaclOnal encammbará ao Conselho
DeliberaUvo das Supcnntendênclas de DesenvolVImento da Amazôma
e do Nordeste e ao Conselho Dehberallvo do Fundo ConstitucIonal de
FinancIamento do Centro-Oeste os relatonos de que trata o caJlllt."
(NR)

Ar!. 10 A LeI nO 9 126, de 10 de novembro de 1995, pllS5ll a vigorar com
as segumtes alterações'

"M 4° Os saldos diános dos recursos dos Fundos Conslltucionais de
Fmanclamento das RegIões None, Nordeste e Centro-Ocste, do
FINOR, do FINAM e do FUNRES, bem como dos recursos
depOSItados na forma do an 19 da Lei ;,tS 167, de 16 de janeiro de
1991, enquanto não desembolsados pelbs bancos admínistrldorcs e
operadores, serão remunerados com base na taxa extra·mercado
divulgada pelo Banco Central do BrasIl " (NR)

"M SO Os bancos adltunistradores poderão aplicar até VInte por cento
dos recursos dos Fundos ConslllUclon81S de Financiamento no
finanCiamento de empresas do setor produllvo, pora a produç!o e
comercIahzaçãO de bens destmados à exportação.

• "~o "(NR)

Ar!. 11 O art 1° da LeI nO 9 SOS, de 20 de julho de 1999, pllS5ll a vigorar
com a segumte redação.

"M 1°.

§ 1° A apltcação de que trata este artIgo podem ser realIZada na fonna
do ar!. 9° da LeI nO S.167. de 16 dejaneito de 1991, ou em composlçio
com os recursos de que trata o 3rt S2 da mesma LeI

§ 4° Na hipótese de ullhzação de recursos de que trata o ar!. 52 da Lei
nO 8 167, de 1991, o montante não podera ultrapassar cmqtlenta por
cento do total da paruclpação do Fundo no projeto, e as de~nlUrcs a
serem subscntas serão totalmente mconversIvelS em ações, observadas
as demais nomas que regem a materi..

§ 5° A subscrição de debêntures de que trata o parágrafo antenor nlo
sera computada no hmlle de trmta por cento do orçamento anual
fJJ(adono § 1° do an, 5°daLelnoS 167, de 1991 "(NR)

Ar!. 12 As dispOSIções do ar!. 12 da LeI~ 9.808, de 1999, na tedaç60 dada
por esta MedIda ProVlsoria, aphcam-se aos projetos aprovados ate 27 de setembro de
1999,

Ar!. 13. O ar!. 2° da Lellf 8 167, de 16 de janeiro de 1991, passa aviaorar
com a segumte redação

"Art 2° Ficam mantIdos. ate o el<etClcio fllUlIlCClrO de 2013,
correspondente ao periodo-base de 20 I 2. os prazos e percentuais pila
desllnação dos recursos de que tratam o ar!. 5° do Dccrcto-Lei nl

I 106, de 16 de junho de 1910, e o ar!. 6° do Decreto-Lei rf 1.179, da
6 de julho de 1971, e alterações postenores. para ap!Jcaçlo em
projetos relevantes para o desenvolvímento da Amazôma e do
Nordeste, sob a responsablhdade do Mmlstêno da Integraç&o
NacIonal," (NR)

Art. 14 Ficam convalIdados o~ atos praUcado~ com base na Medida
ProvIsória nO 1.988·15, de 14 de dezembro de 1999

Art. 15. EstaMedida Provisória entra em vigor na data de sua publieaçlo.

Art. 16. Ficam revogados o art. li. o § 2° do ano 16 da leI nO 7.827, de 27
de setembro de 1989, os arts 1°,3°,52,6°, o § 3° do an SO e o art. 13 da leI nO 9.126,
de 10 de novembro de 1995

Brasilía 13 de janeíro de 2000, 179" da Independênc18 e 112· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

Martus Tavares

Fernando Be::erra

Pedro Parente

Dlspoe sobre os cn.terlos e as
cond.lcoes apllca.veJ.s as operacoes
de credlto rural alonga
aas/eecurltlzadas a.o amparo da Lei
n. 9.138, de 1995, ou reneqoc1adas
~~~8~a!e na Resolu.cao n. 2.471, de

o BANCO CENTML DO BlU\SIL, na forma do art. 9. da Lei n.
4.S9S, de 31 de dezembro de 1964, torne publlco que o CONSELHO MONE
TARIO NACIONAL, em sessao reallzada em 11 de novemoro de 1999, tendo
em v~sta as dlSposlcoes aos arts. 4., lnclso VI, da referida Lel, 4.
t;: l~ da t.el. r.. 4.829, de 5 de novembro de 1965, e S., Paragrafo 5.,
lnC150 l, da tel n. 9.138, ae 29 de novembro ae 1995, com a redacao
caoa pelo art.!. da tel n. 9.866, de 9 ae novembro de 1999,

l\ E 5 O L V E U:

I - oper~coe! de respon5ab~lidade de um mesrno ltI.utu&l:10, cujo
montante dos saldos devedores, em 31 de julho d. 1999 era d. ate R'
15.000,00 (quJ.!lze 1"'11 rea.:.s): a parcela vencida Im 3í de outubro d~
1999 e a parcela 'Ienclvel no ano d. 2000 ficam prorroqaelll. reSplct,
vament,=-, pa.ra. o p~lmelro e o seguntio anos subaequente. &0 do venci
mento da ultlm~ parcela anterlormente pactuado, consideradas aa J)tÇJl"
~~§;c~e~9;~~a_:.:ada.s corro relacao as parcelas. vencidas nos ano.s de

II - operacoes de responsabilidade de um mesmo autuaria,
CUJO montante dos seldos devedores, em 3: de: julho c. 1999.. era supe
rior a R' 15.000,00 ('luln:.1>l1 reai8l: Rxiqenci;l ele paguento de 10~
(dez por cent:o) ao valor aa parcela venc:da. ftl 31 ele outUbro de 1999
e de lS; (quinze por cer.to) do velar d. parcela venci'lel no ano ele
2000, fJ.cando os valores remanescentes prorroqadoa. r.spectiv&ll.nt~.
para o pruneJ.ro e o segundo anol .Ub••quentes ao do vencimento da ul
tJ.Ma parcela ante::J.ormente pactuado, consideradas AS prorrogo_coes
i~:~lizadas com relacao as parcelas vencidas nos .nos de 1997.

IIl - devem ser concedidos bonus de adimplencia sobre cada
parcela da d,v,da l'.ga ate. date elo reapectivo vencaento. na hillo
tese de o saldo devedor.. em 31 de Julho de 199~, ser iqual ou inferi
or "R! so.OOO,OO (cinquenta mil rea1sl, repre..n~ando desconto da
30. ltnnta por cellto) /

IV - devam .ar concedidos bonus de ad1l1plencia sobre cada
parcela da divida 1'191 atl 1 data do respectJ.vQ vencill.em:o, na hipo
tese de o saldo elevaelor, Im 31 ell julho de 1999. $Ir <luperior a lU
50.000,00 (c1nqulnu mil r"i.l, representand•. <:lelfêontos ele 30
ltnnta por Cinto) e de lS \ lquinu por centol. ob~l!rvados 05 SRguin
tes crit.rios para a respl!lct1VA .puracao:

.............................................................·..···········..··1··\'(···."'.·.·.•·····..·•· ·.•
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REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA OREGlMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

..•..• ..• •• ~ ~h oo u ••••••••••••••

tíTULO IV
DAS PROPOSiÇÕES

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

CAPÍTULO 111
DAS INDICAÇÕES

An. 113. IndicaçAo é. proposiçilo através da qual o Deputado:
• Artigo alltrrido pela Rao!/IÇiJo n' la. d.I99I.
I • suecre a 0UlI'0 Poder a adoçiJo de providEncia, a reahzaçâo de ato

lIlIIninisuIlivo OU de gcstlo. 011 o enviD de projeto sobre a matéria de sua micialiva
exclusiva;

11 • supn: a l1IIftÍfcatlÇlo de uma ou mais Comissões acerca de
dclcnninado auunlO, visando • elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
daCãmara.

§ 1° ' Na hipófeJo do inciso I, a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo,~idenlee pubhcado no DiárIO do Congresso Nacional.

• Allerad<l ptIYfI Dlllrlo 4lI Càl!lOra dos Depu/adO!. por A/o,dos Pr,.,denle~ da..
Mesa. da.dlJlJs C""a. do Congr'eI.•o NaCIOnal de 2 de outubro de 1995.
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§ 2° Na hipótese do mClso !l, serão observadas as segul11tes normas

I - as mdlcações recebidas pela Mesa serão ltdas em sumula mandadas a
pubhcação no DiárIO do Congresso NacIOnal e encammhadas às Comissões
competentes,

• Alterado para Dlárro dI.! CâmarLl drh Dt!putildo~ por <-tU) d()~ Pre.'.ldl!nte.. Jus
Me,la' da.\ Jua.\ I 'asa, dll ('ongrel<o Naclllnu/ do] 2 d~ (JUluhro dr 1Y95

II - O parecer referente a índlcação será profendo no prazo de vmte
sessões, prorrogável a críténo da PresIdência da ComIssão.

!lI - se a Comissão que ltver de opinar ~obrc indIcação conclUir pelo
oferecimento de proJeto. seglllra este os trâmites regimentaIs das proposIções
congêneres.

IV - se nenhuma Comtssão opinar em tal senltdo. o PreSidente da
Câmara. ao chegar o processo a Mesa. determmara o arqUIvamento da mdlcação.
Cientificando-se o Autor para que este. se qUIser. ofereça projeto propno a
conSideração da Casa.

V - não serão acellas proposições que obJeuvem'

a) consulta a Comnsão sobre Interpretação c aplicação de lei.

b) consuh:a a Comissão sobre atos de qualquer Poder. de seus orgãos e

1I11loridades.

anexo, sugenndo a cnação de meoamsmos para elevação da remuneração dos
depóSitos de poupança

Sala das Sessóes. em .:2 de ~",;"",'"", de 2000.

\-_··,M '
De;uladO'Watlner Salustlano

/ -
!

Ut.bl \C\OUTAD\ \~[\\DAPUA
t00iHlE'<.\( '\OllF 1..;;n Dn~ ltGISLUI\ OS -.-eD)

REGIMENTO INTERNO
DA

('ÂMARA D051 TJEPllT ÀDOS

RI::SOU'Ç.\O :-10 11 DE 1989
"PRc )\'/\ () REIW,t[" Tu [1\.I'ERN\l DA CAMAR.'" DOS DEPUrADOS

INDICAÇÃO N° 742 DE 2000
(DO SR WAGNER SALUSTIANOl

SUgere 80 Poder Executivo, por Intermedlo do Mlnlsléno da Fazenda a cnação oe
mICaJlllllJOll para elevaçAo da remuneração dos depósrtol de poupança. .

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

1InJlOIV
DA~ PROPOSIÇÚES

CAPITULO []I
DAS I":mc"\ÇàES

Exrno Sr. Mimstro da Fazenda

Desta fomta, sugenmos a este Mlnlsténo a cnação ae mecanls 'lOS que
vtabllizem a elevação da remuneração dos depostlos de poupança, de forma a
estimular os pequenos poupadores a maoterem suas aplicaçàes

Reconhecemos o esforço que vem bendo feito ~c10 C~n..,elho Monetano
Nacional e pelo Banco Central para a redução das ta"as do Juros Esperamos que
as medidas adotadas conduzam realmo"'lC ~ LL~da daquelas taxas para o
tomador de credito

Entretanto, a execução desta politlca esta Impondo onus desnecessano
8011 pequenos poupadores. que aplicam suas economias em caderneta de
poupança. A redução dos rendimentos. nos ultimas meses têm de:;estlmuIJd() as
aplicações naquele tradiCional Instrumento financelrc

An 113 IndlcaI,d') e 3 proposlçao atr.l\es da qual o Deputado
.. 4rtlgo u./t~·rudu pi..." ú Nt'\f)llI~ lo 11 In tk 11)1)]

I - sugere a outro Poder a adoção de pro, IdenCIa. 3 realtzação de ato
admlDlstrallvo ou de gestão ou o em 10 de projeto ,ohre a matena de sua tnlclatt\a
exclUSiva,

II - sugere a mamfestação de uma ou maIS COmiSSões acerca de
determlOado assunlo. Visando a elaboração de prolelo sobre matena de lOlclatl\ 3
da Câmara

§ lONa hlpoteSe do mCI50 I a mdlcação sem objeto de requenmento
escrno. despachado pelo Presldent~ e puhhcado no OldYJO do {. Ul12:-q t!ssa AaclOnal

.. Allerado para DiáriO J;) ( l1mJra ,lu, D':Plilt.1JtA\ por .fIO J,)'j PresIJente,:, dú\
\.1ew.\' da~ dU(Jfj ('a\o,\ do Congrel,\O ,Jo./u(..lOl1a/ de ; de oU/uhro d.: 1995

§ 2° Na hipótese do mClSo lI. serão observadas as segumtes normas

I - as indicações recebIdas pela Mesa serão hdas em sumula mandadas a
publicação no Diário do Congresso NaCional e encammhadas às Comissões
competentes. .

* Alterado para DiárIO da Câmara do~ lJepUlado"i, por A/o do\ Pre!Jldemes Ju,~
,t1e\tJ\ du\ JutJ\ ('tJ~a\ do Congre'lso NaCIOnal da 2 de olitllhro dlJ 1995

II - O parecer referente à mdlcação serà profendo no prazo de vinte
sessões. prorrogavel a cmério da PreSidênCia da Comissão.

de 2000Sala das sessõ~s,:ttmoZ . ~
'/ I

Djutaclo agner 8alusliano
. I

REQUERIMENTO N' ,DE2000

(Do Sr. Wagner Salu.tlano)

Requer o envio de Indl~~ :.'ío ae< Minlsténo da
Fazenda, sugenndo a Crt6Ç3\. r.',: mecanismos
para elevação da remunera,ão .-,': "apósitos de
poupança.

Senhor PreSidente

111 - ,e a Comissão que llver de opinar bobre mdlcação conclUIr pelo
.')t~l eLlmento de proJeto. seguira este os rrâmttes regimental' das proposlçõeb
cúnceneres.

IV - ,e nenhuma Comissão opinar em tal ,enudo o PreSidente da
Cámara. ao chegar o processo a Mesa. determmara o arqU1\amento da mdlcação
clcnuficando-se o Autor para que este. se qUiser. ofereça projeto propno a
conSideração da Casa.

V - não serão aceItas proposIções que obJeuvem
a) consulta a Comtssão _obre Interpretaçào e apltcação de !el.

bl consulta a Comissão sobre aios de qualquer Poder. de seus orgãos e
dutondades

Requeiro a VExa. no~ tel'l'i'lós dó art 113 1n~1~(\ I " § l' 1t.
Regimento Interno. seja encaminhada ao Sr Ministro da FazeM.s a 1,'d.ç'KAO ..",
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INDICAÇÃO N° 743. DE 2000
(DO SR DR. HÉLIO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Mlnisténo dos Transportes, determinações
para emIssão de tiquetes de pedágIO

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor MInistro do Transportes,

Sugenmos a Vossa ExcelênCia, que os tíqueles emdJdos nos

pedágios atualmente eXistentes cumpram determinadas exigêllClllS, pal'lJ, em rIOme

da moralidade, da fiscalização e da segurança astes nio se tornem 'artJficlo- de

alguns para burlarem suas Isenções fiscaiS, eSpllClalmenla o Impoato de Renda da

Pessoa Jurídica

Dentre os dados eXistentes atualmente como: data, hora, valor,

local e o nome C G C da permlsslOnána, InclUIr-se também, obrigatonallHlllte, a

PLACA de cada veículo

A Inclusão deste Ilem - enquanto as tecnologias de llIentificaçIo

mais avançadas não chegam -, servirá, mcluslve, para elucidaçio de roubo cargas e
veiculos por todo o país

8
Sala das Sessões, ~ de feveretro de 2.000

~
/

.-e~t..-t..-'" ~
Deputadibr. Hélio

//PDT/SP

REQUERIMENTO

( Do Sr. Deputado Dr. Hélio)

Sugem 8D MIniatro doa T~s

cIelllnmnaçlles para 8IMdD de l/qUIIes de

~

Senhor Presidente,

Nos termos do alt 113, InciSO I, e § 1°, do Regimento lnllmo da

Cãmara dos Deputados, requeiro a V Ex a seja encaminhada ao Poder Execubvo a

IndlC8ção em anexo, sugenndo a mclusão da PLACA dos veículos IlOl reelboI

emitidos pelos pedágiOS em todo o país

3
sala das Sessões, em~ de fevereiro de 2 000.

,_L/(Jiec<4
D~oDr.HM;~

POT/SP

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOlIDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

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

........~ .

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

CAPÍTULO III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113._ IndIcação é a proposIção através da qual o Deputado:
• Arllgo all.rado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de proVIdência., a realização de ato

administrativo ou de gestllo, ou o envio de projeto sobre a maténa de sua inICiativa
exclusiva;

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

§ lONa htpótese do inciso I, a mdicação será objeto de requenrnento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Dlárto do Congresso NaCional.

• Allerado para DiáriO da Câmara dos Deputados, por Álo dos PresIdentes das
Mesas das duas Casas do Congresso NaCIOnal de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipólese do mciso lI, serão observadas as seguintes nonnas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão hdas em súmula, mandadas à

publicação no Diárto do Congresso Nacional e encammhadas às Comissões
competentes;

• Allerado para DiáriO da Câmara dos Deputados, par Álo dos PreSidentes das
Mesas das duas Casas do Congresso NaCIOnal de 2 de outubro de 1995.

11 • O parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte
sessões, prorrogável acritério da PreSIdência da Comissão;

1II - se a Comissão que tiver de opmar sobre mdicação concluir pelo
oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regimentais das proposições
cong6neres;

N • se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da
Câmara, ao chegar o processo à Mesa, detennmará o arquivamento da indicação,
cientificandlHle o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto proprio à
COIIsideraçilo da Casa;

V - nlio serão aceitas proposições que objetivem'
a) consulu a Comissão sobre mterpretação e aplicação de lei;

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

..............................................................................1. .

INDICAÇÃO N° 744, DE 2000
(DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO)

sugere ao Poder Executwo, por intermédiO do Mlntsténo da Educação, a Implantação da
Vila OIlmpK:8 de IrajA, no Estado do Rio de JaneIro.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentlsslmo Senhor Ministro da Educação:

A CominA0 de EducaçAo, Cu~ura e Desporto da CAmara
dos Deputados se dirige a V. Ex" para expor e reivindicar o seguinte:

1. A. população de Irajá, há cerca de 40 anos, vem
usufruindo de uma área pública de propnedade do Instrtuto NaCional de
5egundade SOCI8I11Nss, para prática de futebol, úmco lazer dlsponlvel para a
populaçAo carente da regiãO:
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2.1ase IIIIP&ÇO al1u.clo na RI,l8 Tenente Rabelo, quadrll22,
IM. de _ COIII~ de 6,700 m' de á_, tem sido cobIÇado por
........,.da ClllllIlnIÇIo clvtl que podenam pnvar o povo daquele bem públlco;

:s. Conllderándo que o esporte, aVado à educaçlo e à
cuIIura. tluncllnJlnlllt pI'IlII'lOÇIo de malho,," condições de vida e • integl'llçlolICICIII__~

4. E. eonaiderando. também, que a comunidade local0Iv-'" pocIeri _r a gertncia de um local adequado * prállca de
lIPO'tII YIIiIcIoI - irlIlrumento educalMl e de lazer de MUS jovens e
.lIal••e.... - plIlJIOlIIOS que esse Ministério vl8b11ize a construçIo e
In.......,.. da VIII Ohpa de II'II/á, em b.neflCtO de m~hlres de CldIdIos
__que. lIOdIIII prescindir d. açio pública.

Sala das SeuOes. em -:', de 0:<" de 2000.

~/ >' .~------;;;>
/DePutada MARIA ELVIRA

Presidente -
~...--

REQUERIMENTO

(Da Comlaslo de Educaçlo, Cultura 8 Desporto)

Requllr o erMO de Indicaçio ao
Ministro da EdUCIçlo, propondo a
ImplanlaçAo da Vila OlImpl8 de lraiá, em fl'lljá,
no Rio de Janeiro.

senhor Pnasldente:

CAPÍTIJLO III
DAS INDICAÇÕES

Art. IIJ. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
• AnlgO a/tmJdo pela RllO/lIÇIJo ,,' lO, de 1991.
J - sugere a outro Poder a adoç!o de providtnCla, a realizaçlo de ato

admmísnattvo 0\1 de gcstlo, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
excll1Siva;

II - sugere a manifeslllÇlo de uma ou lIIlIIS ComisllÕCS acerca de
determinado _unto, Visando a elaboraçlo de projeto sobre matéria de iniciatIva
daCimara.

§ 1° Na hipótese do inciso J, a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Dlárro do Congresso Nacional.

o AhmJdo pam Dldrlo da Cdmora do« DoptllodtM, por Aro dos Pru/delltu da<
Muas dtu m-e-udoC~IIO Nacional de 2 de ali/libra de 199$.

§ 2" Na hipótese do inciso 11, seria observadas as seguintes 1IOfIIlaII:

J - as mdJCIlQlles recebidas pela Mesa serlo lidas em súmula, llI8Ildadas li
publicaçlo 110 Diário do Congresso NacIOnal e encaminhadas às COItIlSSlJes
compete1lles:

o AlkTrIdo pam DiárIO da Cclmara do« DoJ'lllodtM, por Aro do« Pre.Hkntos da<
Maas dtu dw& e-u da COIfgI'euo NacIOnal de 2 de oldllbro de 199$.

II - o parecer referente li indicaçlo será proferido no prazo de vinte
sessões, proJTll8Ível a critério da Presid!ncia da Comissão;

m • se a Comisslo que tiver de opinar sobre indicaçlo coocluir pelo
oferecimento de proJeto, segulI'á este os trAmites regimentais das proposições
lXlIIg!neres;

IV • se nenhuma Comisslo opinar em tal sentIdo, o Presidente da
CAmara, ao chegar o processo li Mesa, detenninará o arquivamento da indlCllÇIo,
cientificando-le o Autor para que e5te, se quiser, ofereça projeto pnlprío li
COIISideraçAo da Casa;

V - nIo serIo aceitas proposições que objetivem:

a) COtlSulta a Comissio sobre interpretação e aplicaçl!o de lei;

h) COI1IUlta a Comisslo sobre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e
autoridades

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

Na- termoa do art. 113, incl80 I • § 1·, do Reglmento OfIcio ne P-Q02I2000
Interno da CImara dos DllpuladOl, requetrO a V Ex". ll8jJI encaminMda ao
Poder Executivo a IndPlÇio em lIII8XO, sugerindo a COlIÇio e a implanlaçlo da
VIIlI OUmpa de lraji, em Irajá, no Rio de Janetro

8188ma, 31 de janeiro de 2000

Sala das SesIlóN, em de de 2000.

r
~

~
J ,

Z ,,;------ "

• MAR~ ELVIRA

LEGISLAÇÃo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CIDI

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NO 17 DE 1989
APROVA o REGIMENTO INTERNO DA cAMARA DOS DEPUTADOS

......................................., u 14 d "::o .

1iTIJLOIV
DAS PROPOSIçOES

senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excel6ncia, para numeraçto,

Indicaçlo ao Poder Executivo, aprovada por este ÓrgAo Técnico, na

reuniio ordinária realizada em 27 de outubro de 1999.

Excelentlllimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Ctmara doa Deputados
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INDICAÇÃO N° 745, DE 2000
(DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO)

Sugere ao Poder Execubvo. por Intermédio do Mlnlsténo da Educação. a Implantação da
Escola Técnica de Irajá, no Estado do RIo de Janeiro

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

Excelenlisslmo Senhor Ministro da Educação:

A Comissão de Educaçã,o. Cultura e Desporto da Câmara
dos Deputados se dlnge a V. Ex' para expor e relvmdlcar o seguinte:

1. A comunidade de Irajá. desde 1983. vem usufruindo de
uma área pública de propnedade do Instituto NaCIonal de Segundade
SOClaI/INSS. para o funCionamento do Centro Comunrtáno Afonso Pena, em
atendimento á população carente da região. •

2 A área flslca srtuada na Rua Fernandes Gusmão. nO 340
- Irajá. onde funciona o Centro. Já vem sendo utilizada em beneficio da
população; mas poderá ter maximizado seu us.o com a Instalação de uma escola
técnica - que, espera-se seja construlda em parceria do Governo Federal, com a
Prefeitura MUniCipal e a comunidade local;

3. A região de Irajá é densamente habitada, um setor
altamente mdustnal, com empresas de pequeno, médio e grande porte que
exigem pessoal qualificado para garantia da produtiVidade e da cornpetltlvldade
indispensável no dias atuais; .

4. O sistema escolar é deficitário na área de educação
profissional e os adolescentes e Jovens· mUitos dos quais onundos de favelas da
região - necessitam de mecamsmos de mclusão SOCial, de eqOalizaçio, para
superarem as graves dificuldades que enfrentam. .

5. Pelo exposto e conSiderando que a Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro assumirá a responsabilidade pela gerência da instrtUlção - há
um aceite formalizado nesse sentido -, propomos a V. Ex' a criação e
implantação da Escola Técmca de Irajá

Sala das Sessões, em 03 de '02. de 2000.

/dí~
D utaáa MARIA ELVIRA

.J7resldoote-
/ ' ,/

_/'

REQUERIMENTO

(Da Comissão de Educaçllo, Cultura" Desporto)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro da Educação, propondo a
implantação da Escola TéCnica de Irajá, em
Irajá, no Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:

Nos termos do ar!. 113, inCISO I, l!..§ 1°, do Regimento
Interno da Câmare dos Deputados. requeiro e V. !=x'. seja er1êaminhada 80. ~ , .

Poder Execullvo a Indicação em anexo, sugerindo a criação e a implantação da
Escola TéCnica de Irajá, em Irajá no RIO de Janeiro.

Sala das Sessões, em ojde (., '2- ~ooo.

~./7~~
/,~/:_. ..-

.' Deputada'MARIA E~YJRA-;----_.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

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

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

lÍTIJLOIV
DAS PROPOSIÇÕES

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

CAPÍTIJLO III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação e a propOSIção através da qual o Deputado:
• Amgo alterada~/a Rego/ução n' lO. de 1991.

.. 1.- sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato
admmlstrallvo ou de gestllo, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua miClativa
exclusiva;

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

. § 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requenmento
escnto, despachado pelo Presidente e publicado no DiáriO do Congresso NaCional.

• A11eraJio para DiáriO da Cámara dos Deputados. por Ato dos P,...rdenle., das
Mesas das duas Casas do Congres5a NaCIOnal de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hIpótese do inciso I.L serão observadas as seguintes normas.

I - as indicações receílldàs pelá Mesa serão lidas em súmula, mandadas à
publicação no Diáno do Congresso NaCional e encammhadas às COWIIssões
competentes;

• Alterado para DiáriO da Câmara dos Deputados. por Ato dO! Prt!JIdenlcs da5
Mesas da., duas Casas do Congresso NaCIOnal de 2 de outubro de 1995.

II - O parecer ~eferente à indic!J-Ção Slri proferido no prazo de vinte
sessões, prorrogável a critério dá Presldênçia da,Comissão; ". .

. III - se a Comis.são ,que tiver. <le 0Jlmar ~re in,dicaçio concluir pelo
oferecunento de projeto, se~irá este os trAmites· reginientais das proposições
congêneres; " ".;

IV - se penhqJ1lll Comissão' opinar em tal scl)tidO;, o Presidente da
Câmara, ao chegar o processÓ ,"Mesa, 'ctetermiitará"o'ai-qiJlvíunento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quíser, ofereça projeto próprio à
consideração da ClISa;

V - nIo ser!o aceitasin-OPóSiçÕcS queobjÍ!tivem:
a) consulta n Comisslo sobre inteípr~ e'apliCíç!O dC lei; , .•

b) consulta a Comisslo sobre atos de qualquer Poder, de sellS órgãos e
autoridades.

.......................................................! .
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

OfIcio nO P-004120oo

Senhor Presidente,

Brasllia, 31 de janeiro de 2000

populaçAo de todo o Estado, inclUSive dos mUnIcípIOS pequenos e
médios que ainda nAo se habilitaram a prestar este serviço que é da
maior importAncla para o Cidadão.

5. Neste sentido, deve ser desencadeado um processo que permita
o aprimoramento da capaCIdade de gestão dos municípios.
tomando-os mais dclentes e eficazes, mas garanündo, num
perlodo de transição, o atendimento a todos os cidadãos do Estado
do RIO de Janeiro.

a.Esta norma de transição que assegurana o atendimento da
população de todo o Estado na Capital e nas cidades maiores é
uma necessidade imediata no Rio de Janeiro e em outros Estados.

Encaminho a Vossa Excel6ncia, pera numeração,

Indicação ao Poder Executivo, aprovada por este órgão Técnico, na

reUnião ordinéria realizada em 27 de outubro de 1999.

Atenciosamente,

Excelentlllimo senhor
OIIputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da CAmara dos Deputados

INDICAÇÃO N° 7<1e. DE 2000
(00 SR. CELSO JACOB)

SuQere ao Poder Exacutivo. por Intermédio do MJnI*rIo da Saade. a lIdoçio de
100000mento legal que ~ranta o alllndlmento doII Cld8d1ol ortundoa do Irrt8rlor do EaIado
na~ hoSpitalar do Mumclplo do Rio de Janeiro

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-5E)

Excelentrsslmo Sr. Ministro ela saúde:

Dlrijo-me, respeitosamente, a V. Ex" para expor e, ao
final, reIVindicar o seguinte:

1. A luta pela implantaçAo do Sistema Único de Saúde de acordo
com os principias constitucionais da universalidade, gratuidade,
Integralidade e controle soclal, resultou na implementaçAo da
Norma Operecional Bélica 96 e o conseqDente aprofundamento da
delcentralizaçAo, que permitiu a mais de cinco mil municípios
allumlrem a gestAo da saúde, incluindo cerca de qUlnhentol em
GastA0 Plena do Siatema. Tal fato reforçou o compromislO do
poder local com a defesa da saúde e da vida.

2. É neate quadro que teremos que aprofundar questões que há
multo defendemos, como a garantia do atendimento à população,
repudiando quaiaquer medidas que venham a prejudicar a atenção
à saúde segundo OI pnncípios constitudonais da universalidade,
gratuidade e Integralidade.

3. A munlcipslluçto dos Hospitais Federais no Estado do Rio de
Janeiro, considerada até o momento a maior do pais, é um desafio
que teve concretude apól este primeIro ano de descentralização
pela NOB96.

<4.0 exemplo do Estado do Rio de Janeiro está a demonstrar que se
de um lado o processo de descentralização tem que ser louvado, há
que se buscar mecanismos que assegurem o atendimento da

7.Há que ae buscar uma norma efetiva que discipline a transição
para um proeeuo efetivo de deacentrallzação, para que
futuramente, sob Outral adminlltfaçOel, OI hOSPitaiS agora sob
gestão do munlclplO do Rio de Janeiro não venham a privilegiar os
que residem na capital em detrimento daquelea que enfrentam
grandes distAncias e dificuldades para conseguír atendimento de
urgência e exames complementares de alta complexidade na
capital

Sala d.. S..a6H, em3, c;e~e 2000

rf")
Deputado CELSO JACOS (PDTIRJ)

REQUERIMENTO N- , DE 2000
(Do Sr. Celao Jacob)

RIQUW o lIMO di Indlcaçlo 10_.rio di Ballda _ndo •
adoçIo de Il1IIIurnenlO JegaI que
goma o li_mo doe clcIarIIoa
Of1uncloa do lnIarIor do eatado "" .
hOlpltalar do munIoI,*, do RIo <Ie
JInIiro

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do RegilTl8lÚo
Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex" seja
encaminhada ao Poder Executivo a IndicaçAo em anexo,
sugerindo a adoçA0 de instrumento legal que garanta o
atendimento dOI CIdadãos oriundos do Interior do Estado na
rede hospitalar do munICípio do Rio de Janeiro

t~~'OSala das Sen6H,::' de de 2000
')

DeputadoCEL~B(PDTIRJ)

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

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

• 0 .

TITIJLorv
DAS PROPOSIÇÕES
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CAPÍTULO III
DAS INDICAÇÕES

Art 113 Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
• Arllgo alterado pela Resolução n" lO, de 1991
I . sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

admmistratlvo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maténa de sua IDlclativa
exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comlssões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maténa de iniclaliva
daCântara.

. § lONa hipótese do inciso I, a mdicação será objeto de requenmento
escnto, despachado pelo Presidente e publicado no DiáriO do Congresso NaCIOnal.

• Alterado para DiárIO da Cámara dos Deputados, por Ato dos Presidentes das
Mesas das duas Casas do Congresso NaCIOnal de 2 de outubro de 1995

§ 20 Na Iupótese do inciso 11, serão observadas as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à

publicação no Dlárzo do Congresso NaCIOnal e encammhadas às Comissões
competentes;

• Alterado para DiárIO da Câmara dos Deputados, por Ato dos Presidentes das
Melas das dual; Casas do Congresso NaCIonal de 2 de outubro de 1995.

II • O parecer referente à indicação será profendo no prazo de vmte
sessões, prorrogável a criténo da PreSIdência da Comissão,

III - se a Comissão ~~e tIver de ~p~ar sobre indIcação concluir pelo
oferecunento de proJeto, seguITa este os trarnttes regintentaIs das proposIções
congêneres;

N - se nenhuma Conussão opinar em tal sentido, o Presidente da
~âm~a, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arqUivamento da mdIcação,
Cientificando-se o Autor para que este, se quiser. ofereça projeto própno à
consideração da Casa;

V • não serão aceitas propOSIções que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre mterpretação e aplicação de lei;

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

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

INDICAÇÃO NO 747, DE 2000
(DO SR CELSO JACOS)

Sugere ao Poder ExecutIVO, por mtermedlo do Mlntsténo da Saúde. a formulação de uma
Norma operaCIonal Sáslca (NOS) de Recursos Humanos, por Inexlstr uma politca de RH
para o Sistema ÚnIco de Saúde

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentisslmo Sr. Ministro da Saúde

Dirijo-me, respeitosamente, a V. Ex' para expor e, ao final,
reivindIcar o seguinte'

1. A Saúde em nosso país, apesar de ser caracterizada
constitUCionalmente como uma área de proteção, regulação e
controle do Estado, enfrenta a realidade marcada por uma
Inadequada e pengosa desarticulação entre saúde como bem
público e aqueles que produzem este bem.

2. Salários Irrisónos, condições precárias de execução das
atiVIdades profiSSionais, ausênCia de incentivos e Infra-estrutura
adequada para a formulação e Implementação de uma política
de valorização profiSSional. entre outros problemas, têm levado a
que muitos de seus profiSSionaIS abandonem a Idéia de atuar no
âmbito da Saúde Pública.

3 Desta forma, impõe-se, a elaboração de norma operacional
básica de recursos humanos, a ser implementada no âmbito do
município, que vlabllize a administração das complexas relações
de trabalho decorrentes da União dos quadros de servidores das
três esferas de gestão do SUS, bem como a incorporação de
novos quadros que supram as lacunas identificadas na rede
pública.

4. Somente através da formulação de política de recursos humanos
abrangente, slstêmlca e orgânica, serão mimmlzados os conflitos
decorrentes dos diversos vínculos empregatícios, das diferentes
remunerações e das distintas culturas institUCionais com o IntUito
de se obter ambiente harmônico de trabalho.

lw'0lC-
Sala das Sessões, em~de~ de 2000

'+""Deputado CELSO JAC~B ~PDTJRJ)

REQUERIMENTO N° , DE 2000
(O-o Sr. Celso Jacob)

Requer o envIo de mdlcaçio ao ~JhOlsténa da
Saude sugenndo a formulação de uma Nonna
operaCional BáSica (NOB) do Recursos
Humanos, por ineXistir uma polltlca de RH para
o Sistema Umco de Saúde.

Senhor PreSidente:

Nos termos do art 113, IncIso I e § 10 do RegImento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex' seja
encaminhada ao Poder Executiva a Indicação em anexo,
sugerindo a formulação de uma Norma OperaCional BáSica
(NOB) de Recursos Humanos, por IneXistir uma política de RH
para o Sistema Úmco de Saúde

a
Sala das sessões,.3 de~~e 2000

- j"-.
Deputado CELSO JACOB(PDTIRJ)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

REGllWENTOINTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

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

TITULON
DAS PROPOSIÇÕES
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CAPÍTIJLü III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
* Artrgo alterado pela Resolução nO 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 Naczonal.

* 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.

§ 20 Na hipótese do inciso lI, serão observadas as seguintes normas:

Fevereiro de 2000

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à
publicação no Diário do Congresso Naczonal e encammhadas 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;

IH - se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação concluir pelo
oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da
Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arqUIvamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se qUIser, ofereça projeto próprio à
consideração 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.
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o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Finda a leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra ao Sr. Deputado B. Sá.

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, faço
hoje, desta tribuna, uma comunicação singela, porém
com um significado social da maior importãncia.

No último sábado, acompanhado de dois diri
gentes do Incra - um do Piauí e outro da direção naci
onal-, tive a oportunidade de visitar, no Município de
Cajazeiras, região centro-sul do Estado, uma proprie
dade há mais de quatro anos abandonada. Trata-se
de mais um daqueles gigantescos projetos financia
dos pelo Fundo de Investimentos do Nordeste que,
como tantos outros, nos mais diversos estados do
Nordeste, não foi para frente.

Há mais de um ano desenvolvemos a idéia de
aproveitar aquela terra para assentar famílias, muitas
das quais de lá saíram quando empresários de fora
cercaram mais de 9 mil hectares de terra.

Tivemos a oportunidade de constatar que a ter
ra, adequadamente trabalhada, promoverá, sem dú
vida alguma, uma transformação social da maior im
portância. Já estão listadas quatrocentas famílias. No
sábado tivemos oportunidade de conversar com cer
ca de oitenta delas, explicando que aquela ação, de
senvolvida em parceria pelo Incra nacional, o Incra do
Estado do Piauí e a Prefeitura Municipal do Município
de Cajazeiras, iria demandar algum tempo, que as co
isas não aconteceriam da noite para o dia.

O resultado foi espetacular, maravilhoso, e to
dos saímos de lá convencidos de que tudo dará certo.
Já temos uma modesta experiência nesse tipo de
ação em várias outras regiões do Estado do Piauí. A
partir do instante em que se consegue mudar a men
talidade das pessoas, mostrando-lhes que a cultura
imediatista tem contribuído sobremaneira, ao longo
de décadas, para atrasar a nossa região, elas pas
sam a acreditar que ações que demandam instrução
nunca dão resultado Imediato. Sempre são mais de
moradas e, com certeza, as modificações se operam
de maneira segura, firme, sustentada.

Imaginamos assentar quatrocentas famílias na
Fazenda Gameleira do Mimbó, propriedade que está
sendo desapropriada pelo Incra. Começamos a so
nhar. Se cada uma dessas famílias plantar dois hec
tares de cajueiros e fizer um hectare irrigado, vamos
ter, só no microcosmo daquele pequeno Município de
Cajazeiras, oitocentos hectares de caju de uma só as-

sentada e quatrocentos hectares de terra irrigada
para a produção de frutas tropicais, o que já começa a
haver em toda a região.

De sorte que, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Depu~
tados, estou exultando, vibrando e sonhando com o
que aquelas pessoas podem fazer, com o apoio do
Ministério Extraordinário de Política Fundiária - con
duzido pelo diligente Ministro Raul Jungmann - e da
Presidência do Incra, que tem uma pessoa de pés no
chão, que conhece a questão de terras deste País: o
Dr. Orlando Muniz.

É possível fazer um trabalho de transformação,
a partir da base - desde que nessa ação conjunta es
teja envolvido o Poder Municipal, num trabalho de
parceria -, e também realizar esses objetivos que são
da maior importância social, posto que saem da base
e evoluem para a transformação definitiva que todos
nós desejamos não só para o Piauí, mas também
para o Brasil como um todo.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Deputados, nesta oportunidade, quero falar de um
assunto que tem sido objeto de muita polêmica, de
muita discussão. Refiro-me ao controle das investiga
ções criminais pelo Ministério Público.

Constata-se que, em países da Europa Conti
nental e no próprio sistema norte-americano, no mo
mento em que ocorre uma infração penal, é sempre
uma autoridade do Ministério Público - um promotor
que conduz as investigações.

O nosso sistema, que fOI introduzido em 1941 e
não sofn~u alteração alguma, ainda tem por base o
sistema processual italiano da época de Mussolini e o
inquérito policial inquisitorial, que não se coaduna
mais com a nossa realidade e é absolutamente inca
paz de enfrentar os tentáculos do crime organizado
que se estende por todo o País.

Nessa linha, creio que merece o nosso aplauso
a proposta de emenda à Constituição apresentada na
semana passada ao Presidente do Congresso Nacio
nal, Senador Antonio Carlos Magalhães. O trabalho
resultou de sugestões de diversos juristas capitanea
dos pelo SecretáriO de Segurança do Estado do Rio
Grande do Sul, o desembargador aposentado José
Paulo Bisol, e pelo jurista Hélio Bicudo, ex-Deputado
Federal, ex-membro do Ministério Público.

A proposta, na minha avaliação, atende efetiva
mente àqueles objetivos que hoje constituem uma
exigência da sociedade brasileira para a alteração
desses níveis de impunidade, que já são intoleráveis.
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Enquanto a Comissão Especial desta Casa, encarre
gada da reforma da segurança pública no País, se ar
rasta, temos uma proposta que atende objetivamente
a esse problema complexo.

As sugestões, a meu ver, merecem discussão.
Estou certo de que elas apontam o caminho adequa
do. Os pontos básicos são os seguintes: extinção da
dualidade da função policial, alterando o funciona
mento da persecução penal; extinção das Polícias Ci
vil e Militar, dando lugar a uma estrutura unificada que
passará a ter a denominação de Polícia Estadual.
Essa nova estrutura policial teria a função de investi
gar, para a instrumentação da ação penal, e, por ou
tro lado, seria um braço uniformizado que cumpriria a
função de poliCiamento preventivo e ostensivo.

Não se trata de pura e simples unificação das
duas Polícias, mas da criação de um novo modelo,
com novos princípios e novas características. Essa
nova Polícia, em sua composição, deve pautar-se
pela proteção da probidade administrativa, pelo zelo
da moralidade e do exercício das funções.

Evidentemente, nessa linha, serão extintos os
tribunais e as auditorias militares estaduais. Mas o
que é mais importante é que o Ministério Público, se
nhor da ação penal, promoverá diligências investiga
tórias diretamente ou em concurso com a Polícia,
para a reunião de elementos necessários e suficien
tes à propositura da ação penal pública. O Poder Ju
diciário, por outro lado, teria o juizo da suficiência das
provas, podendo, no decorrer da ação penal, determi
nar seu sobrestamento sempre que os elementos de
convicção revelarem-se insuficientes à imputação.

Todas essas sugestões, Sr. Presidente, mere
cem atenção especial do Congresso NaCional, por
que objetivam concretamente alteração substancial
em todo o aparelho, mas fundamentalmente preconi
zam alternativa ao nosso sistema processual penal,
para que a Polícia judiciária não tenha esse controle
absoluto sobre os meios de prova e sobre a investiga
ção, e para que exista uma outra instituição que pos
sa efetivamente verificar quais são as provas neces
sárias para o encaminhamento do Poder Judiciário.

Desse modo, merece aplauso a proposta apre
sentada por esta comissão de juristas, capitaneada
pelo Secretário de Safjurança José Paulo 13ie:;ol e pelo
ex-Deputado e jurista I k~\i(l Gict:r.!o,

Obrigado, Sr. Pn;;s;dl~llÍ\;"

O 5R. DR. ROSINHA (r'l .. I'lr. :~: n~ ,'f.;HI.3ão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr:ls, ,-' Srs li':f-Iutados, a ci
dade de Londrina, no norte do P~rLfld, é a segunda
maior cidade do Estado e a tE'I\: ,;iro:.. dl:.i I~egião Sul.

Ocupa o Governo Municipal o Sr. Prefeito Antônio
Belinati, já pela terceira vez - atualmente, pelo PFL.

No Ministério Público do nosso Estado há inves
tigações sobre irregularidades na administração pú
blica. O Prefeito é acusado de contratações irregula
res de funcionários públicos, através principalmente
da Comurb, empresa responsável pela limpeza públi
ca. Também há acusação de licitações montadas, em
que as empresas participantes eram previamente se
lecionadas, e decidiam previamente qual seria a em
presa vencedora. Há denúncias no sentido de que to~

das ou quase todas as terceirizações feitas no Muni
cípio foram realizadas de maneira irregular e de que
tanto a contratação quanto a contribuição dessas em
presas, que são criminosas, têm caixa dois em caixa
de campanha.

Consultorias foram contratadas com o objetivo
de contribuir com o caixa dois para o Prefeito Antônio
Belinati. Estão envolvidas várias empresas da admi
nistração indireta, como a empresa responsável pelo
setor de meio ambiente do município, a Autarquia
Municipal do Ambiente - AMA; a Comurb, empresa a
que já me referi; e também a empresa municipal de
telecomunicações Sercontel. .

• t

Tive conhecimento dos depoimentos dados pe-
los Srs. Edson Alves da Cruz, Mário Sérgio Orcioli e
Eduardo Alonso de Oliveira. Esses senhores, funcio
nários de carreira ou dirigentes das empresas, não
conseguem dizer que havia honestidade nessas lici-
tações. .

O Sr. Raul Baglioli Filho, Diretor-Procurador da
empresa NT&C, afirma ter sido convidado a participar
de vários certames Iicitatórios. Em relação a um de
les, em que ele venceu, afirma que, no dia 26 de maio
de 1999, re,cebeu um chamado para comparecer na
Comurb. Lá chegando, o Sr. Eduardo Alonso de Oli
veira abordou-o dizendo que os pagamentos seriam
feitos a éle naquela data. Pediu então ao declarante
que emitisse cheques em nome da NT&C, devolven
do quase metade do dinheiro que havia recebido da
Comurb.Óu seja, ele ganhou a licitação, foi contrata
do para executar o serviço, porém foi chamado à em
presa para que devolvesse parte do dinheiro. E assim
o fez. Por não ter cheques em nome da empresa,
emitiu:os em seu nome pessoal. Recebeu o paga
mento da empresa, depositou em sua conta bancária
pessoal e depois devolveu o dinheiro. No entanto,
tendo dificuldades para receber o dinheíro, a Comurb o
procurol:J novamente e devolveu-lhe seus cheques. Ele,
então, devolveu o dinheiro, fazendo uma transferência



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPTITADOS Sexta-feira 4 06183

por meio do Documento nQ 158.789, cuja cópia entre
gou à Promotoria.

Está documentada a corrupção na Prefeitura de
Londrina. E tudo isso para fazer um caixa dois. O Mi
nistério Público do nosso Estado está investigando o
caso, e os funcionários de carreira que irão prestar
depoimentos estão sendo perseguidos, ameaçados,
sofrendo todo tipo de pressão. Por isso, é necessário
que o Ministério Público faça as investigações com
maior rapidez e encaminhe a ação para o juiz proferir
a sentença. Caso contrário, esses servidores pode
rão ser vítimas de agressão física ou de morte, como
têm sido ameaçados. Pedimos agilidade e rapidez ao
Ministério Público, bem como aos juízes que irão jul
gar essa ação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs.
Deputados, registro o momento seriíssimo por que
passa o Estado do Rio de Janeiro. As suas fronteiras
foram fechadas para a pecuária. O Estado do Rio de
Janeiro, um dos maiores produtores pecuários do
Brasil, com plantéis de primeiríssima linha, foi sim
plesmente proibido de ultrapassar as fronteiras, tanto
para entrar quanto para sair, em função de suposto
surto de febre aftosa, que não existe no Estado há
mais de 35 meses.

Quais são os interesses do Ministro da Agricul
tura que estão por trás dessa situação? A arroba do
boi já está custando 40 reais. Temos de abrir as fron
teiras do Estado do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Themístocles
Sampaio) - Será recebida a reclamação de V. Exll.,
nobre Deputado.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SFS e Srs. Deputados, amanhã, dia 4 de fevereiro,
Macapá, Capital do Amapá, completará 242 anos de
fundação.

Localizado no extremo norte do País, o Estado
do Amapá é uma das mais jovens Unidades da Fede
ração, conduzindo em seu bojo dezesseis municípios
habitados por gente boa, arrojada e trabalhadora, que
sonha, como todos nós, com um Brasil diferente,
pronto para adentrar o século XXI honrando e respei
tando os direitos de cidadania de sua gente.

Macapá, cidade que nasceu às margens do Rio
Amazonas, é detentora de invulgar exuberância geo
gráfica. Possui clima tropical quente e úmido, que re
vitaliza a vida do seu povo - raça amazónida, misci
genada em seus costumes, crenças, culturas e tradi-

ções; gente humilde, honrada, contudo, trabalhadora
e cumpridora dos seus deveres.

Macapá, cidade dos manguezais, dos campos
alagados, dos solos de cerrados e matas ciliares,
destaca-se, todavia, por seu gesto caloroso de bo
as-vindas e hospitalidade a todos os que aportam as
suas terras, sem distinção ou bairrismo, pois somos
todos irmãos.

A cidade hospeda um dos grandes patrimônios
do Brasil, a Fortaleza de São José de Macapá, cons
truida no século passado, que hoje serve como relf
quia, enobrecendo a nossa história e engrandecendo
a nossa terra, em todas as suas matizes.

Mac:apá, cidade onde se processa o fenômeno
do equinócio, é cortada pela linha do Equador e pos
sui grandes reservas minerais e vegetais que, embo
ra preservadas, servem para a sobrevivência do ho
mem.

Deixo, neste momento, com muito orgulho, da
tribuna desta Casa, minhas sinceras homenagens à
minha querida cidade, pelos 242 anos de fundação, e
aos quase 300 mil cidadãos macapaenses, que ama
nhecerão felizes e jubilosos pelo aniversário da nossa
gloriosa Macapá.

Parabéns, Macapá! Você merece.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputa
dos, os servidores públicos federais estão em campa
nha salarial unificada. Eles têm se reunído em Brasília
e nos Estados. Na semana vindoura, farão uma reu
nião na Câmara dos Deputados, quando procurarão
manter contato com parlamentares para apresentar a
situação dessa importante categoria e do serviço pú
blico federal. Desde 1994, esses funcionários acumu
lam perdas da ordem de 63,83% e têm sofrido drásti
ca redução dos seus direitos.

A Nação está sentindo os reflexos da falta de
atenção e de prioridade deste Governo aos servido
res públicos. Está aí o acidente do Rio de Janeiro,
que atraiu a atenção de todo o mundo, envolvendo a
Petrobras, que há nove anos não faz uma contrata
ção. Está aí o retorno de doenças que todos conside
rávamos erradicadas desde o século passado. Não
vou falar da situação da pesquisa agrícola, da exten
são rural, do ensino médio federal, das universida
des. O serviço público brasileiro encontra-se numa si
tuação caótica.

Quero também falar da campanha dos principa
is meios de comunicação contra esses profissionais,
disseminando a idéia de que o servidor é marajá, de
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que há servidor público demais no País. Não é verda
de, Sr. Presidente. No Brasil há 8,4 servidores públi
cos para mil habitantes. Nos Estados Unidos são 32
servidores públicos para mil habitantes e no Reino
Unido são 91,94 servidores públicos para mil habitan
tes.

Sou servidor público de nível médio há 22 anos
- trabalho na Ceplac, 6rgao vinculado ao Ministério
da Agricultura. O nível salarial desse órgão é vergo
nhoso. Os servidores de nível auxiliar recebem salá
rio médio de R$487,95. Os servidores de nível médio
- sou técnico agrícola - recebem salário de
R$878,06. E os servidores de nível superior - profis
sionais que possuem doutorado, com trinta anos de
serviço - têm salário m~dio de R$1.292,33.

O Presidente da República, que se diz moder
no, que conversa com empresários do mundo inteiro,
com os governantes das grandes nações, tem de
conversar com a representação dos trabalhadores.

Essa política de escolher entre os servidores
quem deve ter reajuste é atrasada. Fiquei com inveja
dos trabalhadores americanos, quando vi, recente
mente, na Suíça, o Presidente dos Estados Unidos
reunido com os grandes conglomerados internacio
nais, na presença de sindicalistas americanos, discu
tindo a situação da economia do mundo. E aqui o Pre
sidente da República se recusa a conversar, a nego
ciar com os servidores públicos federais.

Sr. Presidente, este é o momento oportuno. Não
podemos esperar mais para resolver a situa~o dos
servidores públicos federais, que estão há cinco anos
sem reajuste.

É necessário, nessa campanha salarial unifica
da do ano 2000, que o Presidente reflita sobre a situa
ção do serviço público, sobre esses acontecimentos
que estão sendo verificados no Brasil inteiro, como o
retorno de doenças erradicadas e a ocorrência de de
sastres ambientais. É preciso travar um diálogo aber
to, sincero e franco com os servidores. Vamos ver
como está a arrecadação, vamos ver quanto o Gover
no está gastando com o serviço público. Pelo que sa
bemos, a cada ano está diminuindo o gasto com o
servidor público.

•A Casa tem de participar desse debate, ouvir os
reclamos categoria e convencer este Governo insen
sível de que não pode mais continuar com esse arro
cho aos servidores públicos federais do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pro

nuncia o seguinte diêcurso.) - Sr. Presidente, Srs. e
Sf's. Deputados, trago a esta tribuna a preocupação

de diversos Sindicatos do Comércio Varejista de De
rivados de Petróleo, do Estado do Espírito Santo e de
outros Estados também, a respeito a uma portaria
que está para ser editada pela Agência Nacional de
Petróleo.

O art. 12 da minuta diz:

o distribuidor de combustíveis líquidos
derivados de petróleo, álcool combustíveis
e outros combustíveis automotivos que
atender às disposições das Portarias ANP
n!1. 29, de 09 de fevereiro de 1999, e n~ 202,
de 30 de dezembro de 1999, poderá exer
cer, por intermédio de pessoa jurídica por
ele controlada societariamente, a atividade
de revendedor varejista...

Ora, SrJls e Srs. Deputados, pensemos bem na
dimensão e no alcance dessa portaria em relação ao
setor de revenda de combustíveis do Brasil- chama
do de verticalização no comércio de combustíveis.

Segundo dados encaminhados ao meu gabine
te pelos sindicatos, essa poHtica, se adotada, terá
como conseqüência imediata a eliminação de peque
nos e médios revendedores, provocando desempre
go em massa, com domínio de mercado pelas distri
buidoras.

Ainda segundo os sindicatos, experiências rea
lizadas nesse sentido em outros países foram negati
vas porque, além daquelas conseqüências já expos
tas, ainda houve o aumento no custo da gasolina - na
Argentina, antes, a gasolina custava 50 centavos de
dólar e após a verticalização passou a custar 1 dólar
e 5 centavos.

Penso, caros colegas parlamentares, que o as
sunto precisa ser muito bem discutido e estudado.
Não podemos deixar que uma legislação imposta
provoque crise nesse setor que, até hoje, com a por
taria em vigor, vem proporcionando o funcionamento
de um mercado competitivo e saudável.

Faço este alerta e informo que estou encami
nhando ofício ao Ministério de Minas e Energia e à
Agência Nacional de Petróleo, pedindo informações
sobre esse assunto aqui exposto e apelando para
que também sejam ouvidos os Sindicatos do Comér
cio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do
Espírito Santo - SINDIPETROES, antes de uma deci
são final.

Gostaria que meu pronunciamento fosse divul
gado nos meios de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.
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o SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem re~

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa~
dos, a BR-135 - trecho que vai de Barreiras, no Esta
do da Bahia, à divisa do Estado do Piau! -, além de
permitir a articulação e a integração entre os Estados
e as cidades da região, tem sua maior importância no
escoamento da produção do cerrado, principalmente
nas áreas onde se localizam Formosa do Rio Preto,
Riachão das Neves, Barreiras e São Desidério, Muni
c!pios que concentram quase toda a produção de
soja, milho, arroz, feijão e algodão do oeste da Bahia.
Sua conexão com a BR-242 e a BR-020 lhe confere o
caráter de meio de integração entre Brasília e Teresi
na, por onde, diariamente, circulam linhas regulares
de ônibus, utilitários e transporte de cargas de insu
mos e produtos para o abastecimento do Piaui e da
Bahia.

No último mês de dezembro, ao consultar as in
formações do DNER, disponiveis na Internet, vi a indi
cação de que, na BR-135, no trecho entre a divisa do
Piaui com a Bahia, em Barreiras, do Km Oao Km 53, o
trânsito é precário; do km 53 ao Km 73, bom; e do KM
73 ao Km 176,8, ruim.

Estive em visita à região de Barreiras no dia 30
de janeiro e constatei pessoalmente esse quadro. Pe
las informações que colhi de agrônomos, comercian
tes, industriais e agricultores, que têm suas ativida
des prejudicadas em razão da situação da rodovia,
acrescente-se ao cenário descrito pelo próprio DNER
a deterioração ocorrida após as chuvas de dezembro
e janeiro, que deixaram o trecho compreendido entre
o Km 135 e o Km 165 péssimo, intransitável. As con
dições de trânsito da BR-135 têm levado o Município
de Formosa de Rio Preto ao isolamento.

Cabe registrar que encaminhei, em 19 de janei
ro, ao 4il Batalhão de Engenharia de Construção, se
diado em Barreiras, pedido de informação, ainda pen
dente, sobre o andamento do convênio de conserva
ção, realizado com o 4il Batalhão de Engenharia de
Construção - PG-012/94 -, a BR-135/BA e o Ministé
rio dos Transportes.

Considerando que a região implantou, nesta sa
fra de 1999/2000, uma área de 818 mil hectares com
as culturas de soja-(ç25 mil hectares), milho (114 mil
hectares), arroz (44 mil hectares) e algodão (35 mil
hectare), com um custo de produção que supera os
348 milhões de dólares - mais de 80% deste dinhei
ro são provenientes-de recursos próprios, de emprés
timos da indústria de esmagamento de soja e do co
mércio de insumos; considerando que em Barreiras
estão instaladas duas indústrias de esmagamento de

soja com capacidade para beneficiar cerca de 1,5 mi
lhão de toneladas/ano; considerando que é significa
tivo o transporte da produção agropecuária pela
BR-135; e considerando o potencial risco de aumento
dos assalto::; a ônibus, automóveis e caminhões, em
função da precariedade da rodovia, venho manifestar
minha veemente inconformidade com a situação, ao
tempo em que estou encaminhando expediente ao
Ministério dos Transportes, com pedido de adoção de
providências.

Sr. Presidente, essas BR são de fundamental
importância para o oeste baiano, especialmente para
o setor de transporte de farelo e milho, que abastece
o Nordeste.

Portanto, neste momento, estamos encami
nhando ao Ministério dos Transportes oficio solicitan
do providências, uma vez que essas estradas, que
não têm condições de ter uma sobrevida longa, foram
construidas para suportar cargas de até dez tonela
das, e hoje vêm suportando mais de 35 toneladas por
caminhão. Foram construldas há mais de dez anos e
não receberam conservação alguma.

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

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, há poucos dias, o jornal O Estado de S.
Paulo atribuiu destaque a uma notícia muito positiva
e alvissareira, na área da medicina, sob o titulo
"Experimento com ratos traz esperança para cura de
paralisia".

A matéria informa sobre trabalhos realizados
por pesquisadores da Universidade de Massachu
setts, nos Estados Unidos, em ratos paraliticos, que
voltaram a ter mobilidade e a andar após a inclusão
de células retiradas da medula espinhal de outros ra
tos_Tal experiência trouxe aos cientistas a esperança
de que será possivel o tratamento das pessoas para
lisadas permanentemente por doenças ou danos fisi
cos causados à medula espinhal.

É evidente que muitos e longos estudos ainda
serão exigidos antes da concretização desse grande

-. sontio e.desafio das ciências médicas. Mas é indiscu
tivel que a notícia dessas pesquisas surge como im
portante alento aos portadores dessa deficiência, a
seus familiares e aos abnegados profissionais que
atuam na respectiva especialização da medicina.

Tanto no plano interno quanto no cenário inter
nacional, surgem diariamente resultados que de
monstram continua evolução em áreas importantes
do tratamento médico~hospitalar para doenças gra
ves-e da própria prevenção de males que atingem;
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por exemplo, as pessoas com idade mais avançada.
Tudo isso representa maior qualidade de vida não
apenas para os mais idosos, mas para a população
por inteiro.

Quero parabenizar o jornal O Estado de S. Pa
ulo pela ênfase com que divulgou referida pesquisa,
Sr. Presidente. Diante de tanto noticiário repleto de
dados e ocorrências tristes, lamentáveis, que carac
terizam o conjunto de informações diárias levadas
aos leitores de jornais e revistas, e também aos ou
vintes e telespectadores, é, no mínimo, de bom senso
que se transmitam à população, de forma bem desta
cada, informações e noticias de bom conteúdo, como
essas que identificam os grandes avanços ora con
quistados nos diferentes campos da Medicina.

Saúdo, também, nesta oportunidade, todos os
pesquisadores brasileiros e os médicos, em particu
lar, que, não obstante as grandes dificuldades para o
exercício de suas atividades, por falta de recursos em
nossos centros de pesquisa, têm realizado trabalhos
de excelência, que recebem o reconhecimento e a
admiração dos que integram os meios acadêmicos e
de cientistas internacionais.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PFL - AL. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, gostaria de saber onde estão as vozes
que tanto criticavam a convocação extraordinária,
onde estão os editoriais de jornais, os analistas de
araque que fazem da eterna vigilância uma profissão
de fé contra esta Casa.

Parece-me que, neste pequeno espaço de tem
po, a Câmara dos Deputados se houve muito bem.
Inúmeras questões de transcendental importância
para a Nação foram resolvidas por obra e graça dos
Srs. Deputados, que, em momento algum, se furta
ram ao dever crvico de estar presentes, de discutir e
de votar as matérias que a Nação brasileira exige.

Ontem, esta Casa viveu um dia de rara felicida
de. Em Plenário, foi aprovada a Proposta de Emenda
Constitucional nll 7, que extirpou uma das muitas
aberrações existentes na Constituição de 1988. Reti
ro-me à equiparação dos servidores rurais aos servi
dores urbanos, trabalhadores que são, com absoluta
identidade na sua prestação laboral.

O Constituinte de 1988, numa demonstração de
generosidade que beira à irresponsabilidade, fez
equiparar, pela não-prescrição de seus direitos, o tra
balhador rural ao débil mental, ao silvícola, ao menor
de idade, que são as únicas pessoas contra as quais
a prescrição não corre. E, ingenuamente, a Esquerda

brasileira entendia tratar-se de avanço. Na realidade,
é um atraso, porque a conseqüência desse malfada
do dispositivo constitucional foi empurrar, em massa,
o trabalhador rural brasileiro para a clandestinidade e
fazer proliferar uma indústria nociva, a única que real
mente cresce no Nordeste: a da reclamação traba
lhista.

Com cinco anos de prescrição, tenho certeza de
que voltará à formalidade e à normalidade todo o uni
verso de relações entre empregador e empregado,
no setor rural.

Congratulo-me, pois, com o Congresso Nacio
nal, especificamente com a Cêmara dos Deputados,
pela aprovação, em primeiro turno, dessa medida 
aliás, tentei fazer isso no ano passado, com uma
emenda constitucional que não teve oportunidade de
ser apreciada naquela Legislatura.

Outro ponto importante foi a aprovação, na Co
missão de RelaçOes Exteriores e de Defesa Nacional,
do relatório do Deputado Alberto Fraga que extirpa
outro equívoco de visão quando regulamenta, de for
ma proficiente e efetiva, o porte de arma, a sua com
pra e todo o universo de relaçOes que gravita em tor
no desta questão: se o cidadão pode, ou nao, andar
armado.

Quero manifestar a minha opinião, respeitando
aqueles que têm entendimento diverso. Parece-me
soberana ingenuidade, ou suprema hipocrisia as pes
soas partirem do princIpio de que a criminalidade vai
decrescer neste PaIs, na medida em que se prolbe a
venda de arma numa loja, porque, em todo o território
nacional, em qualquer época - digo mais: em qual
quer paIs do mundo -, jamais se viu um marginal se
armando de forma convencional.

Desconh9;Ço um assaltante que se dirija a algu
ma loja, em qualquer lugar, e diga: "Eu sou um assal
tante. Aqui está o meu CPF e o meu RG. Quero que
você me venda uma arma e munição·. E, logo em se
guida, assaltar o dono dessa loja. ~ uma concepção
tão ingênua quanto farisaica. Serve para encher pági
nas e páginas de jomal. Ea coisa vai num crescendo,
que beira o delfrio. Já se fala em plebiscito para que
Senadores e Deputados ponham os seus rostos na
televisão, consultando o povo brasileiro se quer ou
não quer esse tipo de coisa, se as pessoas podem ou
nao comprar uma arma.

Sr. Presidente, esta Casa, às vezes, adquire co
notação negativa, sendo espancada pela mrdia e cri
ticada pelo povo, porque deriva para a demagogia e a
irresponsabilidade.
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o substitutivo aprovado ontem na Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional vem disci
plinar de forma rfgida e restritiva as condições pelas
quais se obtém um porte de arma, resguardando-se o
diieito do cidadão.

Imagino o dia em que - e este exlguo espaço
de tempo não me permite longas considerações - for
ventilado pelos meios de comunicação deste PaIs,
pela televisão, pela Rede Globo, que toda a popula
ção brasileira estará desarmada e que todos os cida
dãos entregaram suas armas. Seria instituldo o dia
nacional do ladrão, o dia nacional do estuprador, o dia
nacional do agressor, porque teriam a certeza, a tran
qüilidade absoluta de que o civil indefeso estaria mais
indefeso ainda. É necessário dar um. basta, repito, a
esse festival de irresponsabilidade e. de farisafsmo.

Congratulo-me com a Comissão -de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, da qual sou mem
bro, e com oDeputado Alberto Fraga, que fez extraor
dinário trabalho, ao consolidar mais de cinqoenta pro
jetos que tramitavam nesta Casa, com-o. objetiv.o de
oferecer à sociedade brasileira uma alternativa lega',
j~sta, correta, lógica, e sobretudo lúcida, baseada
não na Suécia ou no Japão, mas na dura realidade
brasileira.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, as concessionárias das estradas parana
enses ganharam na Justiça o direito de mais que du
plicar as atuais tarifas cobradas. Trata-se de um au
mento de 116%, numa economia teoricamente sem
inflação. O prejuízo, além de atingir todos os usuários
de automóveis, também afetará negativamente a
economia paranaense, principalmente o setor agrfco
la, o setor dos produtores de calcário e todos os seto
res obrigados a usar as estradas para o transporte de
produtos com baixo valor agregado.

Essa majoração dos custos tende a inviabilizar
. seus negócios, em benefício não dos Estados vizi

nhos, que já estão em guerra fiscal, mas em. benefIcio
especialmente dos estrangeiros, para os quais inte
ressa que o Brasil continue eternamente deitado em
berço esplêndido, sem nunca se livrar de seus arcafs
mos e taxas que inviabilizam os produtores enquanto
fazem a alegria dos especuladores. -',

Caso a Justiça conceda, em caráter irrevogável,
esse aumento de 116%, o pedágio representará em
alguns casos, como no caso do calcário transportado
entre Curitiba e Cascavel, quase 15% do valor do pro
duto. Trata-se de um custo absurdo por um trecho tão

pequeno de estrada, que sequer leva o calcário até
um porto, pc)r exemplo.

Convém lembrar mais uma vez: quando o atual
Governo propôs-se a privatizar a economia, seguindo
o modelo recomendado peJos Estados Unidos, es
queceu-se de que naquele paIs do Norte existe uma
tradição inexistente no Brasil: as agências de fiscali
zação. Ora, as concessionárias das estradas não têm
ninguém que as fiscalize até hoje, nem existe um foro
de debates sobre o tema. É bom lembrar que o
ex-Senador José Eduardo Andrade Vieira fez a pro
posta, noticiada na Folha do Paraná, de que se crie
no Estado um foro permanente de debates entre
usuários e concessionárias, para estabelecer a de
mocracia e a transparência desses dados. As plani
lhas de custo não são tão acesslveis à sociedade, o
que é um absurdo numa democracia.

Há um ano e meio, o Governo paranaense sim
plesmente agiu com racionalidade ao concordar em
reduzir os preços cobrados pelo pedágio. Agora vem
a Justiça e derruba a decisão do Executivo. Surge a
questão: afinal, quem tem o poder para reavaliar e re
negociar 05 contratos de concessão das rodovias?

Triste paIs o nosso, em que as "reformas" mui
tas vezes escondem apenas negociatas, os direitos
da população são desprezados a ponto de ninguém
saber como, afinal de contas, se pode resolver um
problema que nem existiria se existissem as agências
de fiscalização.

Há que se lembrar que a promessa feita aos ele
itores com a abertura da economia e a privatização
dos serviços, antes públicos, era de diminuir o cha
mado Custo Brasil. A decisão da Justiça deixa o Go
verno e o povo paranaenses numa encruzilhada: ou
eles esperam anos, talvez décadas, pela construção
de ferrovias e hidrovias que viabilizem o custo de sua
economia, ou será inevitável que as privatizações,
surgidas com o pretexto de resolver os problemas do
Estado, causem o estrangulamento de diversos seto-

-'res produtivos, pois não só o pedágio, mas também
as tarifas telefônicas e de eletricidade estão tendo
majorações sucessivas, a taxas superiores às da in
flação.

.Num quadro como esse, será otimismo exage
rado esperar que linhas ferroviárias ou hidroviárias de

-'caráter privado sejam no futuro a solução dos proble
mas.' Enquanto· isso, assistimos aos produtores de
calcário eaosagronegociantes definharem graças ao
arrocho promovido peJas concessionárias de estra
das, que, diga-se de passagem, foram construfdas
com o dinheiro público.
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Hoje, o milho tem quase 5% de seu custo repre
sentado pelo pedágio. Com a decisão da Justiça,
passará a 8%. No caso da soja, os custos relativos ao
pedágio pularão de 2,3% para 4,7%. O calcário pas
sará a embutir no seu preço, em vez dos 6,38% atua
is, 14,9% referentes aos custos do pedágio.

Um caminhão de cinco eixos paga, em média,
225 reais de pedágio. Os efeitos desse preço na eco
nomia, se traduzidos em termos da produção de soja,
representariam 10,12% de toda a área plantada, ou
um desembolso de 142 milhões de reais, todos os
anos.

O PIS do agronegócio, que representa mais de
30% do PIS estadual, simplesmente não tem condi
ções de arcar com uma despesa tão desproporcional.
O Paraná, embora tenha uma economia competitiva
dentro de suas fronteiras, inviabiliza-se perante a Na
çêo em decorrência do alto custo do transporte.

Para finalizar: é inadmisslvel que qualquer con
cessão pública, como é o caso da concessão das es
tradas, continue alheia à demanda por transparência
exigida pela sociedade. Resolver esse problema é fá
cil, desde que os homens públicos ajam tendo em vis
ta o interesse público, e não as modas ideológicas
que fazem alguns repetir, como bobos, as esparrelas
em que querem que acreditemos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna para falar em defesa de
um segmento que, no meu modo de entender, está
sendo profundamente discriminado pelos Governos
Estaduais, especialmente pelo Governo do meu
Estado, a Paralba, talvez por trabalhar no atendimen
to às pessoas mais carentes. Refiro-me à Defensoria
Pública.

Sabemos que, em geral, os procuradores,
quando pleiteiam seus direitos, não s6 vencem as ca
usas como conseguem que o Executivo obedeça às
sentenças. Os advogados de ofIcio também são bem
atendidos. O Ministério Público é outro segmento res
Q.eitado, embora venha sofrendo ultimamente virulen
tos ataques da parte do Executivo. No entanto, a De
fensoria Pública - justamente quem advoga para
dos pobres, garantindo-lhes o direito à defesa, - não
tem recebido o devido tratamento.

No caso da Paralba, a situação é ainda mais
grave, porque os defensores públicos foram literal
mente discriminados pelo Poder Executivo, principal
mente no que diz respeito a reajustes salariais e orga
nização da sua carreira. Com o mesmo tipo de ação,

advogados de oficio e procuradores foram atendidos,
depois de negociar nos autos do processo. Os defen
sores públicos, entretanto, não s6 tiveram de aguar
dar por uma sentença favorável do Tribunal de Justi
ça do Estado, mas ainda esperam decisão para as di
versas medidas protelatórias impetradas pelo Gover
no do Estado com o único objetivo de desconhecer o
direito dos defensores e zombar das decisões da Jus
tiça.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o proble
ma que atinge a Defensoria Pública nêo ocorre ape
nas no meu Estado. É uma questão nacional que pre
cisa ser debatida com muito cuidado por este Con
gresso. Não podemos aceitar o desmonte dessa con
quista inscrita na Constituição. Para aqueles que não
têm recursos para contratar um advogado, a Defen
soria Pública é questão de vida ou morte. Ela é decisi
va para que nêo haja injustiças como culpados serem
inocentados e inocentes serem condenados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preci
so ter a coragem de dizer claramente que um dos me
canismos para impedir que a Justiça seja rigorosa
com os pobres e benevolente com os ricos é fortale
cer a Defensoria Pública, é fortalecer os mecanismos
que propiciam aos mais carentes o acesso à Justiça.

Por isso, espero que esta Casa se posicione e
que o Governo do Estado da Paraíba receba diversas
moções de protesto, para que reconheça o direitos
dos defensores públicos, reorganize a carreira evalo
rize esse importante segmento da Justiça.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
situação do bicho fura0 no Brasil, a praga dos cítricos,
está com os dias contados, graças a pesquisadores
brasileiros da Universidade de Viçosa, Minas Gerais,
e da Faculdade de Agronomia de Piracicaba, São Pa
ulo, (ESALC), que, coordenados pelo Prof. Walter
Soares Leal, conseguiram um produto sintético, o fe
romônio, um perfume sexual responsável por atrair o
macho dessa mariposa. Atraindo esse bicho furão, o
feromônio, descoberta exclusiva de brasileiros, com
bate a praga dos cítricos, fazendo com que se econo
mize cerca de 50% com produtos agrot6xicos, ao
mesmo tempo em que contribui com uma economia
anual de cerca de 100 milhões de reais.

E por que trago aqui essa inovaçêo do feromô
nio, este exemplo gratificante para a ciência, para a
pesquisa nacional e proteção ao meio ambiente?
Para analisarmos algumas perdas para este ano
2000, perdas estas previsíveis e exclusivamente de
nossa responsabilidade. O Senado Federal está pre-
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cisando de ser irrigado de feromônio para que possa
reconhecer e atrair os bichos furões responsáveis por
uma ausência de cerca de 3 bilhões de reais de inves
timento, este ano, no Orçamento deste País.

Vejamos por que: a PEC da Saúde foi aprovada
nesta Casa e está no Senado aguardando sua apro
vação. O já escasso orçamento da Saúde para o ano
2000 poderá perder cerca de 2 bilhões de reais se
não aprovarem, no Senado Federal, a PEC da Saúde,
que vincula recursos da União, Estados e Municípios.
O atual OGU 2000, ainda em processo de votação na
Comissão Mista de Plano::; e Orçamentos, já ret!ra cer
ca de 1 bilhão de reais quando comparado aos 21 bi
lhões de 1999. E, se não tivermos a aprovação da PEC
da Saúde, perderemos 2 bilhões de reais.

Adiciona-se a essa quantia o FUST (Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações),
incluído na pauta de votações do Senado Federal, já
aprovado na Câmara e que aponta para uma perda
entre 800 e 900 milhões de reais no ano 2000. Vale
lembrar que este é um fundo que tem papel estratégi
co de combate às desigualdades regionais, dando
oportunidade de desenvolvimento e inovações tecno
lógicas aos Estados do Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste na área de comunicações, em setores da
telemedicina, da teleducação, da modernização do
sistema de segurança pública, entre outros. O FUST
foi aprovado nesta Casa e está aguardando aaprova
ção no Senado Federal, para que possam, ainda no
ano 2000, ser aplicados de 800 a 900 milhões de rea
is nas telecomunicações.

Por outro lado, tramita também no Senado a Lei
da Informática, que hoje se encontra sob os auspícios
de uma medida provisória, aprovada como lei aqui.
Ainda não conseguiu aprovação no Senado Federal,
o que restringe projetos de pesquisa e desenvolvi
mento a serem apresentados, chegando ao montante
aproximado de 1 bilhão de reais, recursos estes im
portantrssimos no desenvolvimento agropecuário, no
estímulo a centros de pesquisas da Amazônia, Nor
deste, Norte e Centro-Oeste, além da ampliação de
novos postos de trabalho nas Regiões Sul e Sudeste,
que detêm índices alarmantes de desemprego. É im
portante dizer que sem essa verba muitas praças de
trabalho, nas regiões que hoje têm parque de infor
mática, estarão também sendo prejudicadas.

Em breve, estaremos apresentando a esta
Casa as perdas sociais previstas para o ano 2000,
perdas estas na dependência de nosso trabalho.
Dessa forma, o feromônio é importante para o reco
nhecimento e a atração daqueles que querem dar um

prejuízo a este País em cerca de 3 bilhões de reais,
impedindo que assuntos da mais alta relevância se·
jam discutidos e aprovados no Senado Federal.

Vamos, de pronto, soltar o feromônio - perfu
me sexual -- no Senado Federal, para reconhecer e
atrair os bichos furões responsáveis pelo atraso nas
decisões de cerca de 3 bilhões de reais nas áreas de
saúde e do desenvolvimento tecnológico do Brasil
para o ano 2000.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em solenidade prevista para as 11 h
de hoje, no Auditório do Anexo 11 desta Casa, será
instalada Comissão Especial de sessenta membros
incumbida de discutir a viabilidade técnica eeconômí
ca do Projeto de Transposiçao de Aguas do São Fran
cisco, em razão de controvérsias existentes, que pre
cisam ser esclarecidas sem delongas, pondo fim a um
rumoroso impasse, prejudicial ao andamento das pro
vidências até aqui postas em prática, no âmbito do
Governo e fora dele.

Não será demais relembrar que a idéia, agora
avigorada pelo decidido empenho das lideranças nor
destinas, originou-se ainda em 1886, sem que hou
vesse uma firme conjugação política para concreti
zá-Ia em razoável espaço de tempo, além de meros
estudos rudimentares que, gradualmente, foram sen
do aprimorados, com dados atualizados, inclusive a
indicação das fontes de recursos destinados ao pros
seguimento efetivo dessa fase inicial, que começa a
deslanchar de forma a não permitir embargos protela
tórios, corno habitualmente acontecia, numa ener
vante procrastinação, sob a passiva contemporiza
ção de lideranças prestigiosas e de setores governa
mentais competentes.

Recordo que, em discurso proferido na tribuna
do Senado, em junho de 1994, mostrei a necessidade
imperiosa de envidarmos esforços para tornar reali
dade o portentoso empreendimento, uma vez que
passamos a contar com o ostensivo apoio do Presi
dente da República de então, Itamar Franco, cuja lin
guagem incisiva e peremptória trouxe alento e espe
ranças aos Parlamentares presentes à audiência
concedida no Palácio do Planalto, sob a coordenação
do Ministro de Assuntos Regionais, Aluizio Alves.

Foi um outro potiguar, o Ministro Fernando Be
zerra, que tomou a si a tarefa de oferecer à iniciativa
contornos irreversíveis, fazendo-o de forma entusiás
tica durante sua posse na Pasta da Integração Nacio
nal, em agosto passado, sob as vistas atentas do Pre-
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sidente Fernando Henrique Cardoso e cerca de 2 mil
figuras de expressão dos circulas parlamentares, ad
ministrativos e empresariais do Pais, que não regate
aram aplausos à profissão de fé no novo titular, que
passava a compor o primeiro escalão oficial e trazia
consigo o propósito inabalável de buscar alternativas
que significassem o definitivo deslinde dessa magna
questão.

Nas tribunas do Congresso, o tema passou a
ser objeto de constantes abordagens, num ininterrup
to empenho de Deputados e Senadores com vistas a
sensibilizar as autoridades para a adoção de um posi
cionamento direcionado para apressar o cometimen
to, sobretudo em razão da precariedade da estrutura
hfdrica do Nordeste, especialmente a do Ceará, do
Rio Grande do Norte, de Pernambuco e da Parafba, a
braços com secas periódicas, de dramáticas conse
qüências, que as transformam numa penosa saga de
angústias e sofrimentos.

Diante de tudo isso, o Presidente Michel Temer,
comprovando a sua visão de estadista, entendeu de
constituir Comissão Especial para debater o proble
ma, nos seus mais variados aspectos, a fim de dissi
par as inquietações latentes em algumas unidades
federadas, receosas de que o Velho Chico não pu
desse suportar o impacto do desvio delineado, es
quematizado dentro de parâmetros reallsticos, insus
ceptiveis de interpretações equivocadas, que repre
sentassem preocupação para aquelas áreas geográ
ficas do Pollgono das Secas.

Como todas as correntes pollticas acham-se re
presentadas na composição do colegiado, entendeu
o Presidente da Câmara dos Deputados que a temáti
ca poderia ser discutida amplamente, ensejando o
surgimento de propostas consensuais, capazes de
permitir a ultimação do projeto, sem qualquer eiva de
suspeição quanto à correta extensão de seus benefI
cios.

Sistematizar-se-á, desta forma, um estudo meti
culoso, para cuja exeqüibilidade o Orçamento da
União do corrente ano consignará dotação razoável,
de conformidade com compromisso formalmente as
sumido pelo Sub-Relator, Deputado José Lourenço.

A partir de agora, a transposição caminhará,
inexoravelmente, para tomar-se, afinal, uma esplên
dida realidade, tranqüilizando alguns milhões de nor
destinos diretamente favorecidos por uma obra secu
lar, almejada pelos nossos antepassados. E o Nor
deste ficará a dever ao Presidente Michel Temer mais
uma expressiva contribuição ao processo de integra-

ção nacional, que passa a assumir caracteristicas de
mais confiabilidade e determinação incontestáveis.

Sem vontade politica explicita, como se infere a
partir de agora, a transposição continuaria a ser um
quimérico sonho, acalentado por sucessivas gera
ções de nordestinos.

Passamos, assim, Sr. Presidente, da palavra à
ação.

O SR. PEDRO FERNANDES (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria de chamar a atenção do Banco do
Brasil para o fato de que deve ter cautela na conces
são de financiamentos como aAntecipação de Recei
ta Orçamentária - ARO. Trata-se de instrumento le
gai, mas para a maioria dos Municípios brasileiros é
simplesmente uma antecipação do Fundo de Partici
pação dos Municipios.

Esta Casa aprovou o projeto da Lei de Respon
sabilidade Fiscal. Parece-me ser um bom projeto,
principalmente porque há várias Prefeituras com des
mandos neste Brasil. Os Prefeitos e alguns gerentes
inescrupulosos estão se apressando em pedir autori
zação às Câmaras Municipais para fazer imediata
mente antecipação do Fundo de Participação, antes
que o Senado aprove a Lei de Responsabilidade Fis
cal. O Banco do Brasil é u.ma instituição de polftica
econômica do Governo, e por isso tem de respeitar
suas diretrizes.

O Projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal, já
aprovado pela Câmara dos Deputados, vai agora ao
Senado Federal, onde deverá ser aprovado na próxi
ma semana, e precisa ser respeitado.

Não digo que o Banco do Brasil não tenha de fa
zer operações de antecipação de receitas. Tem, mas
de maneira correta, tranqoila, e não correndo para se
livrar da proibição que a Lei de Responsabilidade Fia
cal lhe dá.

vamos ficar de olho no Banco do Brasil. Temos
algumas relações onde constam os nomes de Muni
cfpios, principalmente do meu Estado, e de alguns
gerentes que já estão correndo para convidar a ca
mara de Vereadores a aprovar a lei que trata da ante
cipação do orçamento, com o intuito de fazê-lo antes
que a Lei de Responsabilidade Fiscal seja aprovada.

Tenho certeza de que esses Prefeitos que estio
sendo denunciados vão deixar o abacaxi para os pró
ximos, porque não terão nem 10% dos votos, segun
do as pesquisas e o que podemos constatar junto à
população.

Sr. Presidente, gostaria também de aproveitar
este momento para informar que encaminhei à Casa
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projeto que institui o fundo especial para concessão
de planos e benefícios de caráter previdenciário a jo
gadores profissionais de futebol, o Futebol PREVI, e
dá outras providências.

Em junho de 1999, recebi em meu Estado vários
atletas do passado, que mostraram suas frágeis con
dições de vida, até mesmo de mendicância - foram
ídolos e hoje não têm nenhuma renda. Começamos a
estudar o assunto e agora, depois da aprovação, por
esta Casa, do belo parecer do Deputado Manoel Cas
tro normatizando a Previdência Social, estamos apre
sentando projeto de criação de um fundo de pensão
para os jogadores de futebol.

O objetivo da proposição é que os jogadores te
nham participação nas rendas líquidas dos jogos, na
loteria esportiva - os verdadeiros atletas, os verdade
iros artistas são os jogadores de futebol- e no per
centual da venda dos passes, principalmente dos
grandes craques que farão fortuna, para que eles
também colaborem. Há bastante detalhes neste pro
jeto, dando à CBF condições para que seja gestora
desse fundo.

Espero que os nábres colegas debatam esse
projeto. É uma idéia que;apresentamos para seraper
feiçoada.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ontem o Congresso Nacional concluiu a vo
tação da proposta de emenda constitucional que alte
ra o art. 72 da Carta Magna, no que diz respeito à
prescrição trabalhista material para os trabalhadores
rurais.

Tive oportunidade, desta tribuna, de posicio
nar-me contrariamente à proposta, por ser injusta
com os trabalhadores rurais. Quem conhece a reali
dade do campo sabe que, ao contrário do que foi dito
pelos Deputados que defendem a proposta, se esta
Casa promulgar tal modificação na Constituição, dei
xará os trabalhadores rurais profundamente despro
tegidos.

O legisladorconstituinte tratou dessa matéria le
vando em conta não s6 a realidade objetiva no cam
po, que não mudou desde a promulgação da Consti
tuição, mas também a necessidade de se tratar de
forma diferente os desiguais.

Todos sabem que as relações no campo têm na
tureza diferenciada em relação à área urbana; que a
periodicidade dessa relação é muito maior. Um traba
lhador rural pode trabalhar para um empresário, para
um proprietário rural, de cinco a quarenta anos. Essa
é a realidade. E todos temos conhecimento de que o

trabalhador não reclama contra o patrão, enquanto há
vigência da relação laboral, porque sabe que o risco,
a probabilidade, a possibilidade de demissão é muito
grande.

Sr. Presidente, o legislador constituinte foi sá
bio, porque igualou onde deveria igualar: no tempo da
prescrição processual. Trabalhadores urbanos e rura
is têm o mesmo prazo prescricional processual, ou
seja, finda a relação laboral, os trabalhadores urba
nos e rurais têm até dois anos para reclamar os direi
tos trabalhistas. Cessado o vínculo empregatício, não
há mais nenhuma possibilidade de coação do patrão
para com o empregado. Desse modo, sem vfnculo, o
empregado se sente plenamente à vontade para bus
car na Justiça o que lhe é de direito.

Alguns Deputados argüiram que não pode o
empresário ter sob sua cabeça a pendência de uma
relação de dez, vinte, 25 anos, aguardando o dia em
que o trabalhador possa, eventualmente, reclamar
um direito de vinte anos. Essa argumentação também
não se sustenta, porque o art. 233 da Constituição
Federal é muito claro ao afirmar que, a cada cinco
anos, o empresário rural pode fazer a comprovação
da sua adimplência com as obrigações trabalhistas
junto à Justiça do Trabalho, que dará a quitação da
quele período ao empresário, ficando ele efetivamen
te liberado da dívida.

Portanto, foi um equfvoco, um erro desta Câma
ra aprovar essa medida. Somos contrários a ela, por
que vai desproteger o homem do campo e restringir o
'seu direito de reclamar em jufzo o que tem direito.
Permitirá, inclusive, maior pressão dos empresários
sobre os trabalhadores da área rural. Não me refiro a
todos, porque, como disse, o empresário que age de
forma·correta não tem medo desse dispositivo - e há
muitos que realmente assim procedem e pagam to
das as suas obrigações trabalhistas. Quem tem medo
desse dispositivo são aqueles que usam as lacunas
da lei; que usam a própria relação de forças laborais
para impor ao empregado rural uma relação em que
ele fica um longo período, muitas vezes, sem receber
férias, 1311 salário, FGTS, horas extras, e não reclama
esses direitos por medo de, ao fazê-lo, ser posto no
olho da rua.

Na área urbana, as relações são de outro tipo.
Há maior rotatividade, maior organização do trabalha
dor e maior fiscalização, inclusive, dos órgãos públi
cos, como a Delegacia Regional do Trabalho. Portan
to, há um controle maior na observação desses direi
tos. Na área rural, não. São propriedades distintas. O
Poder Público não atua e a burla é maior. .
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Ao aprovarem essa emenda constitucional,
trouxeram para o campo uma injustiça. Não é dessa
modernidade que o campo precisa. Não é esse tipo
de modernidade que vai, de fato, gerar empregos no
campo. Creio que o Congresso errou. Espero que
essa medida não vá para frente, e que possamos, in
clusive, revertê-Ia.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
todos - no Piaui, em Goiás, em São Paulo, em qual
quer Estado do Brasil e do mundo- dizem que a edu
cação é fundamental, é fonte primacial para o desen

"y'Qlvimento de um pais. Agora' níesmo os paises mais
pôpulosos estiveram reunidos em Recife para discutir
a questão da educação. Isso ocorre na teoria, mas,
na prática, percebemos que é diferente.

No Brasil, temos ainda o desafio de fiscalizar a
efetiva aplicação dos recursos destinados à educa
ção, que, além de serem poucos, são desviados.
Estamos assistindo a uma avalanche de denúncias
em relação à aplicação dos recursos do Fundo de De
senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza
ção do Magistério.

O Fundef, criado há dois anos e dois meses
para valorizar a educação fundamental no Brasil, tem
sido vitima de desvios praticados pelos Governos,
por Prefeituras e pela ausênéia de complementação
de verbas do Ministério da Educação. Por isso, a ban
cada dcrPT, de forma coletiva, apresentou um projeto
que cria o Fundeb.

Aproveitamos a oportunidade, Sr. Presidente,
para apelar a V. Exa no sentido de que instale Comis
são Especial para apreciação desse projeto, que pre
vê não apenas verbas para o ensino fundamental,
mas também para a educação infantil e para os mais
de 23 milhões de brasileiros adultos que não recebe
ram nenhuma educação e que merecem uma chance
de recuperar o tempo perdido, ingressando na esco
la.

Há pedidos no Tribunal de Contas da União, no
Ministério da Educação e na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, que possui uma Subcomissão
presidida pelo Deputado Gilmar Machado, no sentido
de que se analise o caso do Fundef.

Estivemos, na última semana, visitando o Minis
tério Público Federal, junto com os Deputados Gilmar
Machado, Maria Elvira, Iara Bernardi, Gastão Vieira e
Wellington Dias, a fim de pedir que se faça uma inves
tigação profunda, uma devassa para saber por que
os recursos não estão sendo efetivados e a causa de
sua má aplicação.

Também fizemos um apelo aos Tribunais de
Contas dos Estados e Municipios e aos Ministérios
Públicos dos Estados no sentido de que haja investi
gação, para que possamos recuperar a credibilidade
e para que as verbas para a educação sejam efetiva
mente aplicadas no equipamento, na valorização do
magistério e dos trabalhadores da educação.

Repercute agora a questão do Orçamento, Sr.
Presidente, estamos devendo isso ao Brasil. Quando
houve reunião para apreciar as emendas para o
transporte, no Plenário 2 da Comissão de Orçamen
to, não cabia mais ninguém. Ontem, quando estáva
mos apreciando o orçamento para a educação, havia
poucos Deputados, poucos jornalistas e um número
menor ainda de assessores. Isso vem mostrar, mais
uma vez, que a educação na teoria é uma coisa e na
prática é outra. Mais ainda: houve a apresentação de
900 milhões para a educação e somente foram desti
nados cerca de 100 milhões.

O ilustre Deputado João Fassarella realizou um
trabalho extraordinário e apresentou questões sérias,
como a do Fundef, que estava com um déficit de 140
milhões, sendo que a emenda apresentada por todos
os Parlamentares, na Comissão de Educação, para
as universidades públicas brasileiras, de 166 milhões
e 500 mil reais para o PET, s6 teve destinação de 30
milhões, porque foram destinados apenas 70 milhões
para as universidades na questão orçamentária.

A universidade pública brasileira está respon
dendo, ao aumentar neste ano mais 10 mil vagas nos
vestibulares, mais 5 mil vagas para professores em
escolas municipais e estaduais - professores que já
fazem parte da vida escolar e que merecem ser rece
bidos nas universidades. E 65 novos cursos foram
criados pelas universidades federais. No entánto,
não temos recursos suficientes, do Orçamento, para
a manutenção das universidades federais do Piauí,
de Goiás, de Brasflia, do Nordeste, do Sul, da Amazô
nia.

t= nesse sentido, Sr. Presidente, o nosso apelo
ao Relator-Geral, para que recomponha o orçamento
do Fundef para as universidades públicas, atendendo
assim à reivindicação feita pelos reitores, peja Andifes.

Fizemos uma planilha real, ao contrário do
acontece aqui, quando, muitas vezes, pede-se o do
bro para que o Relator corte pela metade. Fizemos a
planilha real. Não cortaram pela metade, mas reduzi
ram praticamente a 10% do pedido. Portanto, o nosso
apelo veemente.

Agora mesmo, em Recife, houve grande encon
tro com as países mais populosos. Do que esses par-
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ses estão reclamando? De não haver verbas interna
cionais para a educação; de os países estarem apli
cando somente de 3 a 5% do PIB na educação, e não
de 5 a 10%, como propomos no Fundeb - ou seja,
mais verbas para a educação, para que, realmente, a
juventude, o povo brasileiro, o povo do Terceiro Mun
do tenham acesso à educação, ao desenvolvimento.

Apelamos à Presidente da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, ao Presidente da Comissão
de Orçamento e a todos os Deputados no sentido de
que acreditam que a educação seja fundamental, que
realmente haja um processo de mudança, a fim de
colocarmos mais verbas para a educação brasileira
infantil, fundamental, do ensino médio, técnico e da
universidade brasileira.

Sr. Presidente, faço ainda referência à luta dos
que estão na terceira idade. É preciso que também
eles recebam educação formal e informal, para que o
Brasil possa estar entre os países que dedicam, na
teoria e na prática, a atenção necessária à educação.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) -'Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, neste momento, está havendo audiência na
Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o
aumento abusivo nos preços dos medicamentos e a
falsificação de remédios neste País. Hoje, os Presi
dentes da Abifarma, da Alanac e da Abrafarma tra
zem a esta Casa seus depoimentos, que entendemos
ser da maior importãncia.

A CPI tem avançado num caminho extrema
mente produtivo. Em menos de sessenta dias, desde
seu início, conseguimos desvendar uma série de
questões que nos angustiavam. Por que o preço do
remédio tem subido tanto?

E, ainda, há várias outras agruras associadas a
isso, como a questão social cada vez mais perversa,
do ponto de vista de resultados de avaliação, em to
dos os setores: educação, saúde, segurança pública,
desenvolvimento urbano e comunitário. Além, princi
palmente, da questão econômica da nossa popula
ção, que se agrava pelos problemas de desemprego
e renda.

Os conflitos sociais pioram a cada dia no campo
e nas cidades. Enfim, as dificuldades vão se acentu
ando cada vez mais, em função deste modelo neoli
beral que privilegia acima de tudo o capital financeiro
em detrimento dos investimentos produtivos, que po
deriam melhorar a qualidade de vida do povo brasilei
ro.

Quero dizer que, mesmo com essa CPI, diante
dos abusos já levantados em função do comparativo
de tabelas que conseguimos obter até agora, esta
mos percebendo o descaso e a negligência do Gover
no em relação a esse setor importantíssimo da nossa
economia, fundamental para nossa saúde pública e,
principalmente, porque se trata de setor estratégico
para nosso desenvolvimento.

Os grandes laboratórios multinacionais têm re
metido lucros absurdos às suas matrizes no exterior.
Sabemos, o que é pior, que os preços dos sais bási
cos no mercado internacional estão sendo reduzidos
gradativamente, mas esses laboratórios têm adquiri
do medicamentos cada vez mais caros, superfaturan
do os produtos importados de outras regiões do mun
do, para que fabriquemos remédios aqui e controle-

- mos, assim, a saúde da nossa população.

O mais grave de tudo isso é que, pela vergonho
sa omissão e negligência - às vezes, em alguns ca
sos, podemos até pensar em má-fé - das autoridades
governamentais, lemos hoje nas principais manche
tes dos jornais, mesmo diante de toda a discussao
que se im;talou em função da CPI, que o remédio bra
sileiro recebeu mais um novo reajuste.

Entre dezembro de 1999 e janeiro de 2000, tive
mos um aumento de quase 21 %, em média, nos pro
dutos mais consumidos neste País. E, agora, inexpli
cavelmente, já que nao tivemos desvalorizaçao cam
biaI, alteração do preço do insumo, da energia elétri
ca, da gasolina, das embalagens ou dos produtos
qulmicos, os remédios tiveram um aumento de cerca
de 9,7%, alterando todas as planilhas de custo e toda
a discussão que estamos fazendo neste momento.
Então, é evidente que há uma ação direcionada da
grande indústria, formada pelos gananciosos das
multinadonais que produzem medicamentos no Bra
sil.

Sabemos que hoje começaram a entrar no mer
cado os primeiros genéricos. Seis medicamentos, de
imediato, já estarão oferecendo preços mais acessí
veis à população, com reduções na ordem de 50 a
70%. E o Governo Federal deve implementar de for
ma urgente a introduçêo dos remédios genéricos no
Brasil, para que 65 milhões de brasileiros, que hoje
não têm chance de comprar remédio, possam peJo
menos vislumbrar perspectivas e, num futuro bem
próximo, ter acesso a medicamentos que possibilitem
seu tratamento regular de saúde.

Mais perverso ainda é o sofrimento dos que
tomam remédio continuado - os diabéticos, os cardio
vasculares, os hipertensos, os que têm problemas ne-
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urológicos -, porque precisam sistematicamente
comprar medicamentos para combater os males que
os afligem, mas não têm condições de acessá-los,
devido à falta de renda, ao preço e, principalmente, à
ausência de poIrtica nacional de medicamentos, o
que impede que o Poder Público, em suas três esfe
ras - municipal, estadual e federal-, torne o medica
mento acessível à maior parcela da nossa população.

Portanto, registro que, neste momento, a CPI
dos Medicamentos realiza discussão extremamente
importante, para qUt: passamos desvendar este mis
tério: tudo no País estava estabilizado nos últimos
seis anos, mas os remédios subiram assustadora
mente, aumentando o faturamento da indústria far
macêutica nacional, de 3 para 12 bilhões de dólares,
sendo que o número de remédios vendidos no Brasil
continuou o mesmo.

É um descalabro, é uma vergonha, mas enten
do que estamos no caminho certo e teremos condi
ções de, a curtíssimo prazo, mostrar à Nação a per
versidade, a cartelização e a manipulação que exis
tem nesse setor, e as alternativas concretas que te
mos para oferecer à nossa população - medicamento
acessível, a baixo custo e, melhor ainda, fabricado
pelas indústrias nacionais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, como a grande maioria sabe, sou Deputa
do do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do
Sul. Portanto, represento também a experiência de
Governo, que exercemos neste momento no Esta
do.

Esta tribuna foi usada em algumas ocasiões,
especialmente ao longo dos últimos dois meses, de
forma absolutamente democrática, por Deputados do
meu Estado que se opõem ao Governo do Rio Gran
de do Sul - coordenado pelo Governador Olívio Du
tra, em aliança com o PT, o PSB, o PDT e o PCdoB. E
nossos opositores no Rio Grande do Sul, que esta
vam no Governo até um ano e um mês atrás, fazem
diversos ataques ao nosso Governo e procuram es
conder da opinião pública brasileira a situação real
em que assumimos o Estado.

Estivemos discutindo esta semana a chamada
Lei de Responsabilidade Fiscal, e o Governo que nos
antecedeu - vou prestar contas de alguns números
que já conquistamos, com grandes melhorias no atu
ai Governo do Estado do Rio Grande do Sul - le
gou-nos uma dívida pública que foi triplicada ao longo
dos seus quatro anos de administração. Atribui-se

parte disso, evidentemente, à política de juros estra
tosféricos determinada pelo Governo Federal. Mas o
Governo anterior tinha um slogan para vender a ima
gem de um Rio Grande vencedor, e gerou um déficit
operacional crescente nas suas contas públicas.

No primeiro ano do Governo Antônio Britto, o
déficit operacional do Rio Grande do Sul foi de 400
milhões. Cresceu ao longo dos quatros anos e atingiu
a cifra de 1 bilhão e 32 milhões de reais no último ano
de Governo. Isso indica que, ao contrário do que
apregoavam esses que hoje estão na Oposição, o
Rio Grande do Sul não era um Estado vencedor. Ele
foi gerido de forma irresponsável, do ponto de vista
do interesse público e das contas públicas, o que
quase triplicou seu déficit operacional anual, como já
citei neste plenário. Isso ocorreu junto com a imple
mentação de um programa de demissão voluntária e
com a diminuição dos serviços públicos, a exemplo
das áreas de saúde e educação.

Esse déficit operacional primário foi coberto
com a privatização, com aquilo que chamo de farra ir
responsável com os recursos provenientes da venda
do patrimônio público. Mas, depois de muito esforço
de todos e de um ano de Governo, podemos dizer à
opinião pública brasileira e gaúcha que conseguimos
reduzir o déficit operacional do Estado de 1 bilhão e
32 milhões de reais para 293 milhões de reais.

Deixo um apelo a este Congresso Nacional: é
preciso modificar com urgência a negociação das dí
vidas dos Estados com o Governo Federal. É preciso
modificar com urgência a Lei Kandir. Neste primeiro
ano, conseguimos obter a redução dos gastos públi
cos, que não podem ser mais ampliados.

Cito ainda outro dado importante: ao mesmo
tempo em que conseguimos reduzir esse déficit pri
mário de 1 bilhão e 32 milhões de reais para 293 mi
lhões de reais, os gastos em saúde, se comparados
com os do primeiro ano do Governo Antônio Britto,
saltaram de 220 milhões de reais para 440 milhões de
reais, no primeiro ano da Administração Olívio Dutra
- valores atualizados pelo IGP-DI.

Sr. Presidente, essa é uma amostra de que um
Estado e um país podem ser geridos com responsa
bilidade fiscal, ampliando os necessários gastos em
políticas públicas. Não me consta que o povo brasilei
ro e o povo gaúcho tenham dito que podem reduzir
suas políticas de educação, de saúde e demitir, por
exemplo, professores.

Não foi o que fizemos no Rio Grande. Lá, contra
tamos, neste ano, 3 mil novos professores. Os gastos
com educação pública saltaram de 1 bilhão de reais,



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS rEPUTADOS Sexta-feira4 06195

no primeiro ano do Governo Antônio Britto, para 1 bi
lhão, 242 milhões de reais no primeiro ano da gestão
de OUvia Dutra - dados sempre em valores atualiza
dos por índices utilizados para atualização dos recur
sos monetários. Ainda há um grande desafio pela
frente, porque a herança que recebemos foi muito
perversa. O déficit era brutal e diminuiu em quase
70%, mas ainda existe.

Sr. Presidente, para concluir, digo a este Plená
rio e às pessoas que acompanham esta sessão que
temos uma obrigação inarredável: recuperar as políti
cas e as finanças públicas. Temos muitos compromis
sos com aquele povo, que ainda não conseguimos
cumprir, como por exemplo a atualização salarial do
magistério público estadual. Tenho certeza de que, da
forma como administramos, cortando despesas su
pérfluas, suspendendo todo e qualquer programa de
privatização - essa recuperação financeira foi feita
sem que se vendesse nenhum patrimônio público -,
venceremos, apesar de o caminho ser longo.

Muito obrigado.

O SR. CAIO RI~LA (PTB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Preside,nte, Srs. Deputados, vou regis
trar da tribuna o trabalho que eu e o Deputado Luis
Carlos Heinze, da fronteira oeste do Rio Grande do
Sul, realizamos durante esta semana.

Recebemos comitiva de Itaqui, integrada pelo
representante da Câmara Municipal de Itaqui, Verea
dor Vicente Sanches, do PDT; pelo representante da
CAMIL, Edegar Wilson Mondadori Filho; pelo enge
nheiro civil Antonio Carlos Mondadori; pelo geólogo
Waldir Bittencourt Paz; pelo advogado Osvaldo de
Grazia, que mora em Brasília; pelo representante da
Intendência Argentina da cidade de Alvear, cidade vi
zinha a Itaqui, Província Corrientes, D. Xavier Antonio
Dias; e pelo Prefeito de Itaqui, José Silas Dubai Gou
lart, que aqui vieram para tratar de assunto que há
muito tempo vimos debatendo não só nesta Casa,
mas também durante os oito anos de mandato de De
putado Estadual: a construção da ponte que ligará
Itaqui a Alvear.

Outras lideranças, entre elas o filho do nosso
grande Presidente Getúlio Vargas, Dr. Maneco Var
gas, já estiveram aqui para tratar exclusivamente
deste assunto, pois onde há duas cidades e um rio no
meio tem de haver uma ponte.

Soube há pouco, pelos jornais do meu Estado,
que pela ponte internacional que liga Uruguaiana a
Paso de Los Libres, no mês de janeiro, passaram 100
mil turistas, sem falar nas pessoas ligadas ao comér-

cio e ao esporte, nos caminhões, enfim, em toda uma
relação binacional que existe entre os países.

Esses dados foram fornecidos pela Polícia Fe
deral. Na ponte internacional que liga São Borja a
Santo Tomé, passaram em torno de 30 mil turistas.
Itaqui fica entre São Sorja e Santo Tomé, e Uruguaia
na e Paso de Los Libres ficam bem no meio. São três
cidades. Temos Itaqui e do outro lado, Viário de La
Cruz, um estreito que não chega a quatrocentos me
tros. Ou seja, é uma ponte viável, e há vários empre
sários interessados nessa construção. Não pode o
Governo Federal continuar empurrando com a barri
ga a construção dessa ponte, como ocorre há tantos
anos.

Agora estamos otimistas. O Deputado Luis Car
los Heinze e eu estivemos com o Ministro Pedro Pa
rente, que demonstrou interesse no assunto, ao ver
que não seriam gastos recursos do Tesouro, mas ver
bas privadas, dizendo inclusive que gostaria de estar
presente no lançamento da pedra fundamental. Esse
fato nos entusiasmou, porque S. Exa., Chefe da Casa
Civil, é muito ligado ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso. Nota-se seu poder pela sua manifesta
ção. Por isso, a construção da ponte poderá ter anda
mento mais rápido.

O Ministro dos Transportes, por intermédio de
seu Secretário Executivo, Dr. Alderico Jeferson da
Silva Lima, interessou-se pelo assunto. Tanto que de
ixou esse trabalho sob a responsabilidade do Enge
nheiro Roberto Silva Azevedo, do Geipot. A represen
tação da Argentina já trouxe o edital pronto para que
seja analisado pela equipe técnica do Ministério dos
Transportes, a fim de que verifiquem se está em con
formidade com as leis brasileiras.

Sou Deputado da Oposição coligada. Estou
aqui para pressionar o Governo e cobrar dele o cum
primento de sua palavra. Temos apenas de vencer a
burocracia. Há pessoas da iniciativa privada interes
sadas em construir essa ponte. Não será gasto dinhe
iro público. O Governo argentino está com o edital
pronto, e o Brasil pediu um prazo de sessenta dias ao
Ministério dos Transportes. O ,Itamaraty disse que
isso é viável e que não coloca nenhum empecilho.
Então, este assunto está nas mãos do Ministério dos
Transportes.

Na condição de Deputado Federal, represen
tante da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, dos
Municípios de Uruguaiana e Itaqui, também estou
nesta luta, o que não poderia ser diferente. Estamos vi
gilantes quanto ao assunto. Queremos que a ponte seja
construída, para que não só a fronteira oeste do Rio
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Grande do Sul ganhe com isso, mas também o Brasil.
Onde houver duas cidades separadas por um rio tem
de haver uma ponte. Não se admite que o acesso se
faça por balsa ou por barco. E se a iniciativa privada
quer construi-Ia, por que impedir?

Fica o nosso apelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a balança comercial brasileira voltou a apre
sentar déficit em janeiro.

O resultado ficou negativo em US$94 milhões
no mês passado, com as exportações somando
US$3,453 bilhões e as importações, US$3,547 bi
lhões. Comparado ao desempenho do mesmo mês,
no ano passado, logo após a desvalorização do câm
bio no Pais, a balança apresentou melhor resultado,
já que o déficit naquela ocasião foi de US$696 mi
lhões. Em relação a dezembro, entretanto, o resulta
do piorou: no último mês do ano passado, o comércio
exterior do Brasil fechou com superávit de US$249
milhões.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
semana passada estive em Carapicuiba, na Grande
São Paulo, e uma comissão de Vereadores acabou
por incumbir-me de fazer o registro, nesta Casa, da
situação daquela cidade, que é critica.

Carapicuíba tem uma arrecadação pequena
para uma população muito grande e problemas gra
vissimos. Para que V. Exas. tenham idéia, os médi
cos de lá já estão em greve há seis meses. Nos últi
mos dias, o Prefeito local fechou o pronto-socorro
central e alguns postos de saúde na periferia da cida
de, abrindo efetivamente uma crise sem precedentes
no setor.

A má gestão ou problemas administrativos aca
baram gerando o rompimento do contrato do SUS
com a cidade, deixando de repassar recursos durante
alguns meses. Isso já foi regularizado. Entretanto, o
mês de dezembro ainda está pendente. Criou-se a
sindrome do Tostines na cidade: a Prefeitura diz que
não há dinheiro para pagar a folha de pagamento e as
dividas da saúde, e portanto não recebe a parte que
os Governos Federal e Estadual têm de repassar ao
Município; e os Governos Federal e Estadual não a
repassam porque a cidade não está com suas contas
em dia. É dificil equacionar esse drama.

Solicitamos ao Governo do Estado de São Pau
lo que atenda aos pleitos - a três, pelo menos - do
Prefeito, da Câmara Municipal e da população, em

relação a alguns convênios e contratos já assinados.
Um deles é o do Fumef, um fundo metropolitano que
tem recurso disponibilizado para a cidade, mas, por
problemas burocráticos, não consegue repassá-lo. O
Fundo de Compensação dos Municípios também tem
uma verba a ser repassada ao Municfpio de Carapi
cufba e não o faz. O Ministério Público tem tomado al
gumas medidas no sentido de buscar uma solução.

Sr. Presidente, estou fazendo este pronuncia
mento porque, nesta Casa, há quatro Deputados da
região oeste da Grande São Paulo interessados em
solucionar o problema da cidade. Ela tem mais de
400 mil habitantes, aproximadamente 200 mil eleito
res, apresentando problemas gravfssimos e com um
Prefeito absolutamente omisso.

Na sexta-feira estive lá, porque os funcionários
estavam em greve. Fomos à Prefeitura, um Secretá
rio nos atendeu, mas o Prefeito não estava. E o Prefe
ito, tendo sido solicitado por este Deputado para uma
reunião urgente, marcou a reunião para quinta-feira,
ou seja, para hoje. Se era um caso de gravidade, o
Prefeito deveria atender-me com rapidez.

O Vereador Sérgio Ribeiro, do PT de Carapicui
ba, tem acompanhado com preocupação os aconte
cimentos na cidade e apresentado uma série de alter
nativas, para que possamos resolver os problemas
da cidade: o lixo se amontoa; as ruas estão totalmen
te esburacadas; na área da saúde, como já disse,
postos e prontos-socorros estão fechados; funcioná
rios públicos estão com os salários atrasados e médi
cos estão em greve há seis meses. O Prefeito, já por
duas vezes, teve seu mandato ameaçado. É um Pre
feito omisso, ausente, irresponsável, distante dos
problemas efetivos da cidade.

Por isso, a pedido dos Vereadores, particular
mente do Vereador Sérgio Ribeiro, trago este pleito
aos órgãos do Governo Federal e ao Governador do
nosso Estado, no sentido de auxiliar na busca de uma
solução, mesmo que provisória, para os problemas
da cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero fazer duas rápidas observações.

A primeira delas se refere ao artigo publicado no
jornal A Notícia, pelo jornalista Paulo Ramos Deren
goski, de Santa Catarina, sobre o desenvolvimento e
o crescimento econômico, nos últimos tempos, de La
ges, minha cidade, sob o título "Lages, a última fron
teira". Solicito a V. Exa que esse artigo conste dos
Anais da Casa.
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A segunda observação se refere à questão dos
medicamentos. É muita cara-de-pau dos laboratórios
multinacionais aumentar o preço dos medicamentos
e muita falta de personalidade e de responsabilidade
- como diz nosso colega, Deputado Dr. Hélio - do Go
verno não reagir contra isso.

Aprovamos uma lei sobre os genéricos e, após
alguns meses, o Governo anunciou seis drogas gené
ricas a serem lançadas no mercado: dois antibióticos,
Ampicilina e Cefalexina; um antifúngico, Cetocona
zol; um broncodilatador, Salbutamol; um bloqueador
H2 para úlcera, Ranitidina; e um diurético, Furosemi
da. A maioria das drogas possui similares há muito
tempo.

Quer dizer, não avançamos muito, porque colo
car um genérico na praça não é tão complexo como
se pensa. As drogas utilizadas como similares já pos
suem registro, e há estudos químicos a respeito.
Então, bastam alguns cuidados, como retirar o nome
e colocar como genérico.

Digo que os laboratórios têm cara-de-pau por
que, no dia em que o Governo anunciou essa altera
ção, aumentaram os preços dos remédios. A ampicíli
na foi colocada como genérico, e no mesmo dia em
que foi incluída na lista dos genéricos aumentou 97%,
conforme anuncia a manchete principal do jornal O
Globo de h6je.

É uma questão de soberania nacional. Por isso,
a solução é tabelar os preços. Os remédios são tabe
lados em quase todas as nações do mundo, inclusive
nos países desenvolvidos. Não existe essa história
de, por sermos um país de livre mercado, ter de libe
rar o preço de tudo. Não podemos permitir que os
grandes laboratórios multinacionais façam essa farra
no País! É uma farra absoluta! Eles não tomam esse
tipo de atitude na Alemanha, na França, na Inglaterra,
ou mesmo nos Estados Unidos. Nesses países não
há essa liberdade, nem eles alcançam tamanha lu
cratividade.

Dessa forma, estamos permitindo a quebra da
nossa soberania. Os laboratórios estão nos exploran
do; a nossa população, principalmente a mais pobre,
está morrendo, já que não pode pagar o alto preço
dos remédios; e o Governo, muitas vezes, não conse
gue atender a essa demanda. É muita cara-de-pau,
repito, dos laboratórios multinacionais aumentar o
preço dos medicamentos, e muita submissão e irres
ponsabilidade do Governo brasileiro aceitar tal situa
ção. Insisto em que se trata de uma questão de sobe
rania nacional. Por isso, é necessário tabelar os pre
ços dos remédios já!

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

LAGES, A ÚLTIMA FRONTEIRA

Pela beleza da paisagem e pelos mistérios da
história, os campos de Lages parecem ser um dos
pontos chakras da humanidade, ao lado de Machu Pi
chu no Peru, o Tibet na Ásia, o vulcão Kilimandjaru na
África, o lago Baikal na Sibéria, o deserto do Sahara e
as Montanhas Rochosas, entre outros pontos místi
cos do planeta. O grande entroncamento rodoferro
viário do Planalto Sul está fazendo 233 anos. No pas
sado, a riqueza de Lages foi tão grande que a contri
buição tributária era a maior de Santa Catarina. A
nossa Capital Federal, Brasília, foi construída com a
madeira oriunda de Lages. Mais de mil serrarias tra
balhavam noite e dia. As grandes fazendas tinham re
banhos imensos. Mas a opulência tinha pernas cur
tas. As fazendas foram subdivididas à exaustão, e a
madeira diminuiu.

O recuo histórico poderia ter sido fatal. Mas a
doença traz a cura. Os pioneiros que ficaram torna
ram-se ousados. Hoje, a mão-de-obra é abundante.
Os terrenos continuam planos e abertos. A água
manteve-se limpa. sobra espaço vital.

A burguesia catarinense já investiu ao limite em
regiões de pouco espaço como Blumenau, Criciúma,
Joinville, entre outras cidades importantes. Continua
rá investindo nesses grandes centros. Mas agora tem
diante de si uma nova fronteira, a última do estado
onde tudo esta em aberto, onde todos os projetos es
tão por se realizar: os campos de serra acima, onde
será dado o salto tríplice do moderno capitalismo so
cia', crescimento sustentáve', biotecnologia, uso de
novos materiais e de novas espécies vegetais.

O manejo florestal moderno, com replantio de
espécies tradicionais e plantio de pinus geneticamen
te aperfeiçoados, é o petróleo verde, a biomassa rica
que impulsionará a região do Planalto, transforman
do-a num Eldorado. Basta dizer, como observou Ba
tista Vida!, que cada árvore de pinus equivale, em ter
mos energéticos, a um barril de petróleo! A maçã, a
proteína vermelha da carne, a agroindústria, o turis
mo rural diferenciado e os novos negócios ainda por
surgir completamentarão a última fronteira. Quem vi
ver, verá...

O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, já estamos no ano 2000, a quinhen
tos anos do Descobrimento, e a esta altura da história
é triste vermos que até hoje o Estado não reconhece
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na prática a alimentação como um direito fundamen
tai do cidadão.

Não se pode dizer que os empregos, os salári
os, a sobrevivência, enfim, são temas para livre nego
ciação, pois o faminto é sempre prisioneiro de suas
necessidades mais imediatas e abdica de sua digni
dade até mesmo por um prato de lentilhas, como diz a
Bíblia.

Nossa Lei Maior, a exemplo da de outros paí
ses, providencia o arcabouço legal destinado a ga
rantir "segurança alimentar" a todos os cidadãos. O
conceito de "segurança alimentar" surgiu na Europa
depois da Primeira Grande Guerra, há quase cem
anos. No Brasil, entretanto, a maior parte da popula
ção é constituída de miseráveis, que padecem de
fome ou de desnutrição crônica, sem que o Governo
se preocupe em instrumentalizar-se para resolver o
problema.

No vácuo da ação governamental florescem
ainda algumas atitudes da sociedade civil organiza
da. Os índices crescentes de concentração da ren
da nacional tornam inevitável a atuação das ONG,
como o SESC. O viés social do SESC vem desde
sua fundação, em 1946, por empresários do comér
cio, subsidiados pelo dinheiro público. O Programa
Mesa São Paulo, desenvolvido pelo SESC desde
1994 na maior cidade do Hemisfério, é uma das
mais meritórias ações no sentido de se combater o
desperdício alimentar.

Esse programa envolve um conjunto de ativi
dades interligadas, cujo objetivo é o aproveitamen
to da comida que seria desperdiçada pelas empre
sas. Esse alimento, em perfeitas condições de con
sumo, é recolhido por funcionários capacitados a
manipulá-lo, armazená-lo e redistribuí-Io para insti
tuições que o transformam em refeições de qualida
de e valor agregado para a população carente, des
favorecida pelo desemprego e subemprego, instru
mentos centrais à polltica de contenção inflacioná
ria ditada pelo famoso FMI.

O Programa Mesa São Paulo desenvolve cur
sos, treinamento e oficinas culinárias que visam à
preservação e melhor aproveitamento de substãn
cias nutritivas que normalmente são desperdiça
das. Sua força está na contribuição e no trabalho
voluntário de pessoas com perspectiva de solidari
edade e engajamento social.

É muito fácil falar em combate à pobreza ou à
fome. São as atitudes, na realidade, que diferenci
am o solidário do demagogo. Muitos proclamam
aos quatro ventos sua disposição de lutar contra a

pobreza, embora, fora do território da retórica, da
oposição ou das teses acadêmicas, tendam a se
posicionar pela manutenção dos privilégios da elite,
uma vez que nela tenham ingressado.

Vivem na pobreza 54 milhões de brasileiros;
ao mesmo tempo, somos um dos países campeões
mundiais de desperdício, perdendo anualmente
cerca de 23% de nossa produção agrícola, 13 mi
lhões de toneladas de cereais e hortifrutigranjeiros.
Cerca de 1,4% do PIB escoa pelo ralo do desperdf
cio dos alimentos que deixam de ser aproveitados
na cadeia produtiva. Tamanho do desperdício: 12
bilhões de reais, suficientes para alimentar 8 mi
lhões de famílias.

Enquanto isso, 3 milhões de crianças brasilei
ras com menos de seis anos de idade sofrem de
desnutrição; 16% da população nesta faixa etária.

O Programa Mesa São Paulo representa um en
gajamento efetivo de empresários do setor comercial
na vida coletiva; eram 89 que, em outubro de 1999, re
gularmente contribuíam com a coleta feita das 6 às
19h, doando alimentos, como frutas e verduras muito
pequenos ou sem brilho, prazo de validade prestes a
vencer ou com as embalagens semivioladas. Também
são doados alimentos pré-preparados, como legumes
picados não utilizados, ou mercadorias descartadas
para reposição de estoque.

As instituições recebedoras, como albergues
e orfanatos, são orientadas e fiscalizadas, de modo
a que o esforço de distribuição seja rigorosamente
monitorado.

Quem nos dera programas semelhantes sur
gissem em todo o Pars! Ou, melhor ainda, que os
Poderes da República mudassem suas prioridades
da macroeconomia, que visa agradar ao capital es
peculativo, para a microeconomia, que se refere ao
cotidiano dos cidadãos brasileiros!

Sr. Presidente, gostaria que V. Exs

autorizasse a divulgação do meu pronunciamento
nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, os servidores públicos federais deste Pars che
garam até a acreditar, por algumas horas, que seria
possfvel o sensível Presidente da República, que
aliás se preocupa muito com banqueiros e com paga
mento de juros, preocupar-se com a categoria.

Foi noticiado no Brasil inteiro que seria possfvel
discutir uma proposta de reajuste salarial para os ser
vidores públicos federais. Mas hoje, pisando no real e
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apresentando a sua verdadeira face, o Presidente da
República desmentiu completamente qualquer possi
bilidade de reajuste salarial.

O Deputado Fernando Ferro está lembrando
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso é céle
bre nessas questões. Foi o mesmo que mandou ras
gar o que escreveu e esquecer o que disse. Portanto,
nao vale muita coisa o que este Presidente fala, tendo
em vista a sua "credibilidade" - entre aspas -, já apre
sentada ao longo dos seus mandatos, em particular
como Presidente da Repúbiica.

É lamentável, Sr. Presidente, que servidores pú
blicos, que ao longo desses cinco anos amargam ar
rocho salarial, enfrentam dificuldades cotidianas do
esvaziamento do serviço público, da eliminação de
condições de trabalho, da redução de gastos visando
a aprimorar e a azeitar a máquina pública em sua atu
ação, tenham hoje, além do salário arrochado, de se
desdobrar ou de fazer milagres para operar uma má
quina completamente enferrujada, e que precisa
cada vez mais ser melhorada.

Em vez de o Governo evitar o desmonte, a des
truição de um dos pilares fundamentais para qual
quer sociedade, que é o serviço público, opera com
a possibilidade de terceirizar serviços e criar as fa
migeradas agências executivas, que parecem mui
to mais agências de negócios do que agências vol
tadas para o povo brasileiro, para se ter uma idéia
prática de que é possival transferir para a iniciativa
privada diversas funções. Fala-se até em transferir
- uma das questões fundamentais para o PaIs - a
fiscalização patrocinada pela Receita Federal.

Imaginem, Sras. e Sr!"'. Deputados, os sone
gadores conduzindo a Receita Federal para comba
ter a sonegação. Imaginem privatizar esse setor ou
entregar à iniciativa privada a possibilidade de com
bate à sonegação. Esse é o retrato da ação deste
desgoverno em relação ao serviço público.

Quero materializar isso na figura do servidor
público, porque é ele que, ao longo dos anos, tem
sido maltratado, tem servido de chacota, de piadas,
mas foi quem construiu, a duras penas, a possibili
dade de um serviço público que chegasse a todo e
qualquer cidadão.

Hoje, Sr. Presidente, seria posslvel um com
bate eficaz à sonegação, muito mais do que a co
brança daqueles que não pagam a Previdência, se
a n ':...c;l máquina pública tivesse pleno funcio
.•amento, s~ os servidores públicos fossem melhor
preparados para essa questão, se a nossa estrutura

pública fosse pensada com grau de responsabilida
de.

Essa figura chamada servidor público merece
respeito. Depois de cinco anos de massacre, va
mos iniciar, a partir do dia 9 de fevereiro, com lança
mento nesta Casa, uma campanha nacional visan
do à instituição de uma data-base para a categoria,
à efetiva campanha salarial, a fim de demarcar cla
ramente que é preciso respeitar esse trabalhador.
No dia 9, estaremos com os servidores públicos, no
Congresso Nacional, abrindo campanha em prol do
reajuste salarial, da melhoria dos serviços públicos,
consignando uma data-base para essa categoria
profissional.

O Deputado Geraldo Simões apresentou pro
posta de emenda constitucional que fixa uma da
ta-base para o reajuste salarial dos servidores pú
blicos, com o objetivo, inclusive, de sair da depen
dência do Presidente atual e de outros que, ao as
sumir o poder, tenham a mesma atitude.

Esperamos que, na próxima eleição, o gover
no popular e democrático chegue à Presidência da
República, para podermos tratar os servidores pú
blicos com mais respeito.

Portanto, iniciaremos essa campanha. Con
clamamos todos os Srs. Deputados para, de uma
vez por todas, estabelecermos um marco legal
que defina essa relação, a fim de que se apresen
te no Orçamento da União valores destinados a
cobrir essa lacuna contra os servidores públicos,
contra esse massacre de cinco anos sem reajuste
salarial.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, contando com a
aquiescência dos Parlamentares, quero elogiar o
Governador de São Paulo, Mário Covas, por ter re
duzido - o que será submetido à aprovaçao da
Assembléia Legislativa - o ICMS de 18% para 12%
para móveis, incentivando a recuperação da com
petitividade no setor, uma vez que existe a concor
rência de indClstrias instaladas em outros Estados,
que recolhem imposto menor. Parabenizo S. Exa.,
portanto.

Deixo registrada nos Anais da Casa matéria
sobre o assunto publicada pelo jornal O Estado, de
Santa Catarina, e muito bem divulgada naquele Esta
do.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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MA T~RIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

COVAS QUER REDUZIR ICMS

São Paulo - O Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) para móveis vai ser
reduzido de 18% para 12% em São Paulo. O Gover
nador Mário Covas (PSDB) assinou sexta~feira em
São Bernardo do Campo, no Grande ABC (SP) pro
posta de lei que depende de aprovação da Assem
bléia Legislativa. A idéia é recuperar a competitivida
de do setor afetado pela concorrência da indústria
instalada em outros estados, que recolhem imposto
menor.

As regiões do Grande ABC e Votuporanga (SP)
são os maiores pólos da indústria moveleira paulista.
Em todo o Brasil, o setor movimento US$6,3 bilhões.
por ano e São Paulo responde por 48%, com 300 mil
empregos diretos. O setor moveleiro contribui com
0,13% da arrecadação bruta do estado, o que soma
cerca de R$3 milhões por mês. A Secretaria da Fa
zenda do Estado espera compensar a redução de
ICMS com o crescimento da produção, estimulado
pela medida. Covas está participando da sessão de
encerramento da 7A Reunião do Conselho Deliberati
vo da Câmara do Grande ABC, que visa a recuperar a
economia da região. Covas determinou também a
ampliação do acesso a linhas de financiamento do
Fundo de Aval, que foi criado em 1999 para tornar
viável a entrada das pequenas empresas de São Pa
ulo nas linhas de crédito de organismos de desenvol
vimento. Ele assinou um decreto, ampliando de 70%
para 80% o percentual de garantia feita pelo Fundo e
também os valores de empréstimos, que passam de
R$70 mil para R$125 mil. Até este limite, os emprésti
mos podem ser decididos pelo gerente da agência da
Nossa Caixa-Nosso Banco. Tradicionalmente, esses
financiadores exigem garantias que chegam ao do
bro do valor reivindicado pelo tomador do emprésti
mo, o que, muitas vezes, torna inviável a operação. A
partir de agora, a cobertura do risco pode chegar a
80%. Covas ainda assinou contratos para desenvol
vimento das indústrias de plástico e móveis. Segundo
o secretário do Trabalho, Walter Barelli, estas duas
áreas concentram a vocação da região.

A SRA. NICE LOBÃO (PFL - MA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, presenciamos hoje no Brasil um fato lamentável
na área da saúde pública: a volta de doenças tropica
is erradicadas desde a década de 40.

Quando Rodrigues Alves governava o Brasil,
em 1902, o Rio de Janeiro foi vitimado por um surto
epidêmico de febre amarela, ceifando a vida de mui~

tos brasileiros.

Entrou em campo o Dr. Oswaldo Cruz, que or
ganizou brigadas de combate ao mosquito vetor, Ae
des aegypti. Chegou a ser ridicularizado o insigne sa
nitarista, mas saneou o Rio de Janeiro da malsinada
enfermidade.

Quase cem anos depois o Brasil volta-se para
um problema que se julgava superado, deixando as
sustada a população de vários Estados, inclusive o
meu Estado do Maranhão.

Nesta Casa, Sr. Presidente, foi aprovada a
CPMF, cujos recursos seriam destinados exclusiva
mente à saúde. O ex-Ministro Adib Jatene, que tanto
lutou pela CPMF, revela agora que em 1996, quando
deixou o Ministério, alertou o Presidente Fernando
Henrique sobre ós'riscós de não se combater o mos
quito Aedes aegypti, desviando os recursos da
CPMF.

O que ocorreu de lá para cá? Os recursos da
CPMF nao foram para a saúde, as verbas de comba
te ao mosquito minguaram e os agentes de saúde,
contratados para erradicá-lo, foram demitidos.

Alguma coisa errada está acontecendo nas po
Ifticas de saúde pública do Brasil. Nao conhecemos
os investimentos em saneamento e prevençao, mas
ouvimos autoridades da saúde falarem em milhões
de reais gastos com tratamento da populaçêo, remé
dios e pagamento da rede hospitalar conveniada ao
SUS.

Surgiu a dengue, e apenas no ano de 1998 fo
ram relatados mais de 500 mil casos, sobrecarregan~
do a rede pública e consumindo verbas em medica
mentos. Esqueceram a prevenção, como se ainda
hoje estivessem ridicularizando o Dr. Oswaldo Cruz.

Enquanto o mosquito transmissor vai se prolife
rando, sofrem as populações mais carentes, que nao
têm planos de saúde e só podem recorrer à rede pú
blica, via de regra, insuficiente no atendimento ao ci~

dadão brasileiro.

O Brasil, Sr. Presidente, gasta R$160,OO per
capita em saúde. A França investe R$1.400,OO. O
Canadá, R$1.600,00.

Aqui no Cone Sul, a Argentina e o Uruguai gas
tam, em média, R$400,OO per capita, quase o triplo
do que gastamos no Brasil. Vê-se, nesta pequena
amostragem, nossa distancia da situação razoável
para o Setor Saúde.



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS I:EPUTADOS Sexta-feira 4 06201

E ainda desviam recursos da CPMF, uma idéia
louvável do ex-Ministro Jatene, desvirtuada para ta
par rombos do caixa do Tesouro!!

Nosso Estado, Sr. Presidente, vem registrando
casos de febre amarela, dengue e meningite, mere
cendo atenção cuidadosa do Ministério da Saúde.

Apesar de louvável a campanha de vacinação
em massa, nas áreas de risco, consideramos ainda
insuficiente promover apenas o tratamento curativo,
por maio da vacinação, sem cuidar da prevenção,
que se constitui na eliminação do mosquito vetor.

Alertamos S. Exa., o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, sobre adotar uma posição de .governo
flIme e decidida no sentido de assegurar os recursos
necessários para erradicar, de uma vez por todas, o
agente transmissor da febre amarela no Brasil.

A febre amarela, Sr. Presidente, neste final de
século XX, é uma demonstração emblemática dos
baixos investimentos na saúde pública no Brasil, infe
lizmente subordinada a ajustes fiscais e pagamentos
da dívida externa.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 51'S. Deputa
dos, é simbólico o procedimento que este-Governo
tem para com os servidores públicos no recente inci
dente praticado por um burocrata do Governo Fer
nando Henrique contra a figura de Orlando Villas
BOas.

Na semana passada, vimos uma figura pública,
um homem que dedicou sua vida à causa indigenista
ser exposto ao ridículo e à humilhação de ser demiti
do, por fax, por uma pessoa da mesma área, o Presi
dente da Funai. Pretendem com isso trazer ares de
moralização ao serviço público, mas usam expedien
te de uma mesquinhez, de uma pobreza e de uma
burrice sem precedentes. O resultado é que se instala
na população a consciência de que este Governo não
tem a mínima sensibilidade com os servidores públi
cos. Fazer isso com um servidor público do quilate de
Orlando Víllas Bôas reveja claramente o que norteia
este Governo no tratamento à figura do servidor públi
co.

É estranho e lamentável que, sob a alegação de
que não iria permitir que um funcionário receq~sse o
polpudo salário de 1.300 reais, de que não iria .aceitar
que alguém recebesse sem trabalhar, promovesse
essa açao contra Orlando Villas Bôas, o que de imedi
ato gerou protestos em escala nacional. Estou 50
mand~-rne às vozes daqueles que condenam esse
tipo<le-atitude.

o próprio Governo, por meio de alguns de seus
auxiliares, acorreu, e o Ministro Extraordinário de Po
lítica Fundiária ofereceu um cargo no Incra a Orlando
Villas Bõas. Passa a ser outra humilhação esse tipo
de procedimento. Acho que o Governo deveria respe
itar, em vida, pessoa que é monumento por causa de
sua obra indigenista.

No ano em que se comemora os quinhentos
anos do achamento do Brasil, em que se cria toda
uma política de mídia e de marketing para reverenci
ar a chegada dos portugueses a essas paragens,
uma pessoa que se notabilizou por dedicar sua vida
ao processo de integração das comunidades originá
rias deste País ao quadro da nacionalidade está sen
do hti"milhada publicamente pelo Sr. Marés. Não co
nhecia o Sr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho,
mas passei a conhecê-lo a partir desse gesto. Pelo
menos ganhou certa notoriedade ao tentar humilhar
publicamente o Sr. Orlando Viiias Bõas.

Espero que esse tipo de procedimento seja re
colhido à lata ~e lixo da história deste País, que seja
considerado um gesto mesquinho, menor, a que são
submetidas figuras públicas como 'Orlando Víllas
Bôas.
.~ País especializa-se em fazer solenes atos de

homenagem aos mortos, enquanto pessoas que es
tão vivas e que os mereciam po.r.que são monumentos
vivos da luta e da históriaj>olítica daste País passam
por esse tipo de constrangimento. Neste pronuncia
mento, Sr. Presidente, lamento que isso ainda, acon
teça em nosso País. Triste Brasil, com sua triste me
mória, que submete cidadãos de qualidade como
Orlando Víllas Bõas a um procedimento desse tipo.

Espero que o Sr. Presidente da República ainda
tenha sensibilidade e reconsidere esse procedimen
to, mas não desautorizando o Presidente da Funai,
pois ele já está desautorizado pela história. Ele não
tem a autoridade e a estatura histórica e intelectual da
figura de Orlando Villas BOas. A história já o reabilita e
o coloca no devido lugar. O Presidente da República
deveria dar uma satisfação quanto a essa humilhação
a que foi submetido o Sr. Orlando Villas BOas.

Expresso, junto com outras vozes desta Casa,
minha indignação. Lamento que nosso País especia
lize-se em humilhar figuras do porte de Orlando Villas
Bóas, que são, na verdade, monumentos da história
deste País e.que não mereciam tal tipo de constrangi
mento.

Muito obrigado, Sr. -Presidente.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Qe-
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putados, O Congresso Nacional, logo no início da
convocação extraordinária, sofreu um ataque fortíssi
mo. O Presidente da República conduziu uma reu
nião com as Lideranças no Palácio do Planalto para
que os projetos aqui aprovados fossem de pronto
aprovados também no Senado, sem nenhuma emen
da, dando a fatura por liquidada.

O ataque ao Congresso Nacional, patrocinado
pelo Executivo, e esse agigantamento do Executivo
frente aos dois Poderes do Estado têm um viés de au
toritarismo que não pode ser desconhecido nem es
condido pelo discurso democrático dos Lideres do
Governo.

Os ajustes foram feitos para cumprir metas e
acordos com organismos internacionais, como a Lei
de Responsabilidade Fiscal e a desvinculação das
verbas orçamentárias. O Governo também se sub
mete à pressão da oligarquia rural atrasada deste
País, que mantém baixos índices de produtividade no
campo, e adota uma escandalosa politica agrícola
para mexer em cláusulas pétreas da Constituição.
Esta convocação extraordinária deixa o País pior no
ano 2000.

Não bastassem os cinco anos do Governo Fer
nando Henrique e os indicadores econômicos e soci
ais, há uma verdadeira desconstituição dos Poderes
da República. Embora esteja em pleno funcionamen
to a CPI dos Medicamentos nesta Casa, os jornais
noticiam que os laboratórios aumentaram os preços
dos medicamentos em 97%. O Conselho diz que não
tem como controlar os preços dos remédios.

Além dos indicadores sociais e da desastrosa
polftica econômica, o Governo conduziu o Pais a uma
verdadeira desconstituição das instituições e a um
cenário de verdadeiro desrespeito à ordem constitu
cional, à lei e aos órgãos de fiscalização e controle.

Mas é evidente que isso não é despropositado.
O Executivo Federal faz vistas grossas a esses ver
dadeiros descalabros e ainda festeja os resultados
desta convocação extraordinária mesmo antes de
seu término. O Governo procura denegrir a imagem
do Congresso Nacional, como se fosse esta uma en
tidade neutra. Há nesta Casa Deputados de posições
diferenciadas, de Situação e de Oposição. O Executi
vo agiganta-se e tenta colocar contra a parede o Po
der Legislativo. As reformas são propostas em nome
da modernidade e da flexibilização, mas o que se vê é
a piora considerável da qualidade de vida, da produ
ção, da cultura, o desmonte dos valores éticos e mo
rais.

O Congresso Nacional tenta cumprir sua tarefa,
tenta alertar o Governo sobre determinadas questões
que estão na pauta. Mas o Governo faz vista grossa,
festeja o sucesso da convocação extraordinária des
ta Casa e não quer que o Senado Federal altere as
propostas que foram votadas na Cêmara dos Deputa
dos, para que a fatura se dê por liquidada o mais rapi
damente possível.

Essa é a feição autoritária do Executivo, que
ataca o Congresso Nacional e pretende deslegitimar
os Poderes da República através desses atos, não
bastassem todas as medidas provisórias que já edi
tou em cinco anos de governo.

Repudiamos veementemente a maneira como
está sendo conduzida a politica e como se dão as re
lações entre as três esferas do Poder Público Federal
desta República.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há
praticamente dez meses iniciava-se a cobrança de
pedágio na Rio-Teresópolis.

Essa cobrança, que se faz sem considerar o co
tidiano das pessoas e das cidades por onde as rodo
vias passam, praticamente dividiu a cidade de Tere
sópolis ao meio e separou da cidade o segundo distri
to inteiro. As pessoas que ali moram, para ir ao ban
co, à escola, à igreja, praticar ações do cotidiano, têm
de pagar o pedágio para chegar ao centro da cidade.
Tal fato provocou a revolta das pessoas. O advogado
Paulo César Alves Figueiredo fez uma seqoência de
denúncias gravíssimas num jornal local.

Movido por essas denúncias, apresentei reque
rimento ao Ministério dos Transportes e vou solicitar
ao Tribunal de Contas da União que apure as denún
cias. O advogado afirma que o primeiro edital previa o
prazo de vinte anos de concessão. O contrato assina
do com a CRT fixa o prazo de 25 anos. Ele alega que
no edital de licitação estavam previstas apenas três
praças de pedágio e foram instaladas quatro. Dizia
que em apenas uma praça de pedágio haveria a co
brança bidirecional. No entanto, temos esse tipo de
cobrança em quatro praças de pedágio, o que de
monstra claramente que esses processos de conces
são estão se dando numa velocidade muito grande.

O Governo anuncia um novo pacote de conces
sões de rodovias em vários trechos da BR-1 01, exa
tamente naqueles onde se comprova que haverá ren
tabilidade. No entanto, as agências reguladoras não
têm funcionado para dar satisfação à população, à
opinião pública e ao cidadão. Basta ver que a primeira
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rodovia objeto de processo licitatório foi a Presidente
putra. O Tribunal de Contas da União, em recente
avaliação que fez desse processo, concluiu que hou
ve quebra de contrato na instalação de uma nova pra
ça de pedágio no Município de Seropédica, no Rio de
Janeiro, porque ela não estava prevista no edital de

.conc~ssão. O Tribunal de Contas determinou que
'essa nova praça fosse removida no prazo de trinta
djãS. No entanto, nada aconteceu. A praça continua

.Iã e a cobrança continua sendo feita.
Caso se confirmem as denúncias desse advo

gado, ficará comprovado que o Poder Público perdeu
a capacidade gerencial sobre as concessões da rodo
v:ia, o que é gravíssimo!
. Quero externar minha solidariedade a um grupo
âe moradores que se associou, comprou alguns lotes
e está construindo uma via alternativa para fugir des
sa praça de pedágio que se instalou num local não
estabelecido no edital de licitação. Eu, se fosse Prefe
ito de Teresópolis, não teria dúvida, ajudaria a comu
nidade a construir essa via alternativa. Não pode o
Prefeito deixar de defender sua população e fingir
que não está vendo a gravidade do problema.

Vou solicitarao Tribunal de Contas que verifique
o teor dessa denúncia. Isso vem demonstrar de modo
simples que o Poder Público está perdendo a capaci
dade de gerenciar esse processo de licitação das ro
dovias brasileiras.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Pronun
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em pleno ano 2000, próximo ao novo mi
lênio, deparamo-nos, ainda, no Brasil com doenças
que considerávamos "erradicadas". A febre amarela,
que pensávamos extinta, após ser combatida há uns
quarenta anos na época de Oswaldo Cruz, pode estar

,voltando. Enquanto os casos suspeitos vão se confir
mando, o mosquito Aedes aegypti voa livre pelo cen
tro do País, atingindo moradores de grandes áreas
urbanas. Combater doenças em pequenas áreas
pode ser tarefa fácil. Mas realizar um trabalho eficien
te, que consiga manter um bom relacionamento do
homem com a natureza, infelizmente não tem sido
polftiéa pública comum entre os Estados brasileiros.

. Srs. Deputados, orgulho-me de dizer que no Ce-
':à'rã tal polftica tem sido prioridade. Mesmo pertencen
';do ~ ur:r1a das regiões mais pobres do Brasil, o nosso
,C~~rá, sob a administração do Governador Tasso Je
.r~issati, tem conseguido reverter índices que até há
:pouco tempo nos colocavam em situações compará-
veis aos países mais pobres do mundo. O índice de
mortalidade infantil no Ceará, que há seis anos era

75,4 por mil nascidos vivos, caiu para 36,1 criapças
por mil nascidas vivas, garantindo ao nosso Estado o
Prêmio do Unicef Maurice Paté, p~la redução dé! taxa
de mortalidade infantil. I

Eas ações não param por ar. Em parceria com o
Banco Interamericano do Desenvolvimento - ,BID,
que investiu 232,5 milhões de dólares, de um total de
310 milhões de dólares, o Gd\ierno do Ceará está fi
nalizando um projeto que v~li:ifansformar Fortaleza
na primeira Capital litorânea dQ;Brasil com a crll:! ma
rítima inteiramente saneada.

Até 1995, o sistema de' esgotamento sanitário
em nossa Capital beneficiava apenas 18% da popula
ção. Com o Sanear, maior projeto de infra-estrutura
básica já executado no Ceará, 60% da área atendida
conta com rede de esgotos, triplicando o número de li-
gações domiciliares. I

Como obra complelT'entar, foi construída uma
estação de precondicionamento. de esgotos, cQm o
mais moderno sistema de controle operacional da
América Latina, centralizado e monitorado por ~om
putadores de acionamento a distância.

Um sistema de limpeza urbana também foi im
plantado para darao lixo um destino adequado. Mate
riais plásticos e papéis estão sendo reaproveitados
em oficinas de reciclagem, oferecendo uma fonte de
renda para famílias carentes. O principal aterro da ci
dade, o Jangurussu, foi desativado. Em seu lugar, fo
ram colocados em funcionamento os aterros de Ma
racanaú, Aquiraz e Caucaia. No Jangurussu, antes
um poço de doenças, hoje funcjonam um sistema de
reciclagem de lixo e uma usina de incineração.

Além do Sanear, a Companhia de Agua e Esgo
to de Fortaleza, vinculada à Secretaria da
Infra-Estrutura do Estado, tem executado programas
de expansão dos seus serviços a novos Municípios,
distritos e povoados. O Prourb, financiado pelo Banco
Mundial, visa à construção de açudes e adutoras, ga
rantindo, também, melhoria na infra-estrutura urbana
dos 44 Municípios selecionados, com serviços de
abastecimento d'água e de esgotamento sanitário.

Na área litorânea do Ceará, o Programa de De
senvolvimento de Infra-Estrutura Turística
PRODEDUR prevê a ampliação ou implantação do
sistema de abastecimento de, água em localidades
práianas. A meta do Governo é universalizar o atendi
mento a todos os cearenses, ~,...., 0_,

Outro serviço que champ,U minha atenção está
sendo realizado em um dos mafores bairros de Forta
leza: o Conjunto José Walter. Nesse local, todas as
ruas e casas estão sendo servidas por uma rede de
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esgotos, totalizando 52 quilômetros de extensão,
com três estaçOes elevatórias, uma estação de trata
mento, 5.774 ligações domiciliares e atendendo a
cerca de 25 mil moradores.

Durante todas as fases de implantação do pro
jeto, o morador pode procurar a Central de Atendi
mento ou ligar gratuitamente para o ALO VIZINHO, ti
rando dúvidas, recebendo orientações técnicas e in
formaçOes sobre o andamento das obras. O mais im
portante, na minha opinião, é que o ALO VIZINHO é
um instrumento de CIDADANIA, por meio do qual a
população exerce o direito de fiscalização.

Visitando as obras pude perceber o quanto a
população sente-se respeitada e valorizada com a
implantação do serviço e participando do crescimen
to e desenvolvimento de seu bairro.

Sei que esse é apenas o começo de um grande
trabalho, mas garanto a todos que o Ceará está no
caminho certo na luta pela erradicação de doenças e
pela garantia de uma melhor qualidade de vida aos
cearenses no novo milênio.

Muito obrigado a todos pela atenção.
O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)

Tem V. Exa a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas comunicar aos Srs. Parlamentares, conforme
convocação feita ontem pelo Presidente Michel Te
mer, que teremos nesta sessão votações nominais
sobre a reforma do Judiciário.

Foram acordados dois destaques. Portanto, te
remos duas votações nominais, assim que alcançar
mos o quorum de 30a Deputados para o inicio dos
trabalhos - já estamos com 291.

Assim, solicito aos Srs. Parlamentares que se
encontram em seus gabinetes e nas Comissões que
venham ao plenário registrar sua presença, a fim de
iniciarmos a Ordem do Dia com essas duas votações
nominais.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em re
lação à mesma questão, solicito à Liderança do Go
verno que entre em contato com as lideranças parti
dárias para que possam acionar os Deputados que

estão nas Comissões. Tenho receio de que mais tar
de não se alcance o quorum.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Deputado Paulo Paim, que dis
porá de cinco minutos.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao
longo desses quase treze anos aqui presente, tenho
encaminhado à Casa alguns projetos considerados
polêmicos. Vários deles acabam sendo engavetados
sem serem votados e alguns sem sequer receberem
o parecer dos Relatores.

Hoje à tarde, pretendo aprofundar e defender
meu ponto de vista sobre a extinção do seguro obri
gatório dos veículos. Vou falar sobre a picaretagem
existente na cobrança desse seguro, o que vem one
rando grande parte da população brasileira. Em
1991, já havia apresentado um projeto sobre oassun
to - infelizmente, até hoje não foi votado nas Comis
sões, nem veio a Plenário.

Mas apresentei ontem, Sr. Presidente, outro
projeto, e confesso que só o fiz depois de muita refle
xão e depois de conversar com o Coordenador do
Procon do Rio Grande do Sul. Eu já havia feito um es
tudo e expus o meu ponto de vista na conversa que
tive com o Sr. Bem-Hur Rava. De comum acordo, re
solvemos, enfim, encaminhar o projeto para aprecia
ção dos Srs. Parlamentares. Oprojeto trata do IPTU.

Ocorre que, pela atual legislação, quem acaba
pagando esse imposto é o inquilino, e não o proprie
tário do imóvel. Refleti muito, porque alguns proprie
tários de imóvel questionaram o porquê de serem
eles os responsáveis pelo pagamento do imposto. Fiz
toda uma exposição do lado social, do motivo por que
entendo ser o proprietário do bem o resfJünsável pelo
seu patrimônio, e não aquele que está alugando um
imóvel residencial, às vezes por questões de sobrevi
vência; ou alugando uma pequena sala, para montar
um salão de beleza; ou, ainda, no caso do profissio
nal recém-formado, para instalar seu escritório de ad
vocaCia, por exemplo.

Sr. Presidente, estou convicto de que esse é um
projeto justo e pretendo mudar a legislação, também
de 1991, fazendo com que a responsabilidade pelo
pagamento das taxas e impostos, a exemplo do IPTU
e do seguro contra incêndio, recaia sobre o proprietá
rio do imóvel e não sobre o inquilino, aquele que alu
ga para fins residenciais ou comerciais.

Alguém me disse que uma empresa poderia
alugar. Ora, mas uma empresa que tem condições
náo vai alugar, '/Eii comprar uma sala ou mesmo um
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prédio para estabelecer o seu negócio, como lê o caso
dos bancos, para citar o exemplo que me deram.

Sr. Presidente, o apelo que faço aos Srs. Parla
mentares é para que consigamos aprovar esse proje
to, a fim de permitir que aquele que não tem nenhum
imóvel, isto é, aquele que tem de locar para morar ou
para se estabelecer e defender o próprio sustento e o
de sua famflia, o pão de cada dia, não seja responsá
vel pelo pagamento do IPTU.

Disseram também que esse projeto é tão polê
mico que eu poderia ter prejuízos eleitorais. Ora, nem
que me traga prejuízos eleitorais! Eu tenho de seguir
na linha daquilo em que acredito: o inquilino tem mui
to mais dificuldades de arcar com esse pagamento do
que o proprietário do imóvel.

Por isso, Sr. Presidente, com muita responsabi
lidade, defendo esse projeto da mesma forma como
defendo, desde 1991, a extinção do seguro obrigató
rio. A propósito, o último Relator indicado informou
ontem, para nossa felicidade, que pretende, ainda
este mês, dar parecer favorável a esta matéria.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa a tolerância,
pois pude fazer a exposição do projeto que encami
nhei ontem, visando à transferência do pagamento do
IPTU do inquilino para o proprietário. O proprietário
do imóvel que assuma a responsabilidade pelo seu
patrimônio e pague o respectivo imposto.

Apresentamos no dia de ontem projeto de lei
modificando a Lei nQ 8.245, de outubro de 1991, mais
precisamente o inciso VIII do art. 22 e o caput do art.
25. Essa proposta nasceu de contatos que mantive
mos nesta semana com o Coordenador do Procon do
Estado do Rio Grande do Sul, Bem-Hur Rava, e visa
reparar o que entendemos um contra-senso, qual
seja o pagamento do IPTU pelo inquilino do imóvel
alugado.

Entendemos que a obrigação do pagamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano -IPTU não pode
ser imputado ao locatário do imóvel alugado. Esse im
posto deve ser assumido pelo proprietário do imóvel,
detentor do patrimônio, e solicitamos que seja regis
trado nos Anais desta Casa a justificativa ao projeto
que passamos a discorrer:

Em .'31 de dezembro de 1999 foi publi
cada, no í'v1unicípio de Polto Alegre, a Lei
Complementar nº 437, que, alterando alti
gos da Lei Complementar nº 7, de dezem
bro de 1973, dispôs sobre novas regras e
valores para a cobrança do Imposto Predial
e Territorial Urbano -IPTU.

Na referida Lei, foi consagrado o art.
18, que assim dispõe:

Art. 18 - A obrigação do pagamento
do IF'TU é de competência única do proprie
tário do imóvel, não lhe sendo permitido re
passá-Ia ao inquilino.

O objetivo da última parte do referido artigo,
sem dúvida alguma, foi o de proteger, nas relações lo
catícias. Isso porque o inquilino se vê, quase sempre,
sujeitado ao poder econômico do locador, que o obri
ga, contratualmente, ao pagamento do IPTU, quan
do, na verdade, é deste último a responsabilidade
pelo pagamento.

A obrigação do inquilino de pagar o IPTU, que
deveria ser negociada, de comum acordo entre a~

partes, como exceção à regra geral estabelecida pela
Lei das Locações, ao ser imposta, toma a regra geral
desproporcional e em favor do proprietário. Este, em
muitos casos, já impõe a cláusula contratual, sem ao,
menos discuti-Ia.

A matéria tem relevante interesse social e atin
ge uma realidade concreta no mercado imobiliário de
Porto Alegre, onde cerca de 100 mil inquilinos, aproxi
madamente, têm contratos de locação (diretamente
com proprietários ou por meio de imobiliárias) e de
vem pagar, indistintamente, o imposto (cumulado
com a taxa de limpeza urbana) em nome do proprietá
rio do imóvel.

Do ponto de vista do Direito Tributário, responde
pelo pagamento do tributo o sujeito passivo da obri
gação tributária principal, definido no artigo 121 do
Código Tributário Nacional - CTN.

O teor do artigo citado é o seguinte:

Art. 121- Sujeito passivo da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único - O sujeito passivo da
obrigação principal diz-se:

I .~ Contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situaç~o que consti
tUã (] respectivo fato gerador;

fI • Responsável, quando, sem revestir
~ co idição de contribuinte, sua obrigaç~o

Ó'~c /Ia de disposição expressa na Lei.

O fêri;'::' ~lerador do Imposto Predial e Territorial
Urbano, ~:~~lundo o teor do art. 32 do CTN (bem como
a legislação especifica do IPTU), é o que segue:

...a propriedade, o dominio útil ou a
posse do bem imóvel por natureza ou por
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acessão f{sica, como definido na lei civil, lo
calizada no zona urbana do Município.

Ora, não há como imputar ao locatário nenhu
ma obrigação pelo pagamento do IPTU, porque não
se trata de sujeito passivo da referida obrigação tribu
tária e muito menos responsável ou substituto tributá
rio, até porque a figura da responsabilidade deveria
comportar previsão legal expressa.

Mesmo as relações contratuais que atribuam a
responsabilidade tributária a terceiros (caso de o lo
cador atribuir, no contrato de locação, a obrigação do
pagamento ao locatário) não podem servir para exo
nerar a responsabilj,9flde originária do locador, se
gU'1do o próprio art:"123 do CTN.

Ao conceber o ~art. 18 da Lei Complementar nQ

437, v legislador municipal, em que pese sua grande
preocupação social e econômica com aquela parcela
de consumidores (locatários) de imóveis que, em mu
itos casos, são submetidos a uma situação de nrtido
desequiHbrio contratual, ficando ao jugo do proprietá
rio (locador), Ó fez de modo inadequado.

Querendo regular matéria de direito das loca
ções (âmbito do Direito Civil) em lei de natureza tribu
tária municipal, houve, no entanto, invasão de com
petência material da União.

O art. 22, I, da ConstitUição Federal prevê:

Art. 22 - Compete privativamente à
União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, pro
cessual, er~itora/, agrário, marítimo, aero
náutico, espacial e do trabalho.

Como o tema em favor dos inquilinos está regu
lado pela Lei Federal nl! 8.245, de 18 de outubro de
1991 (Lei das Locações), que atribui às partes as
obrigações correspondentes, houve flagrante vício
de inconstitucionalidade no art. 18 da Lei Comple
mentar nQ 437:

Art. 22 - O locador é obrigado a:
......................................................... l ...•.

VIII - pagar os impostos e taxas, e
ainda o prêmio de seguro complementar
contra fogo, que incidam ou veílhama inci
dir sobre o imóvel, salvo disposi",ão expres-
sa em contrário no contrato. -

E ainda:

Art. 25 ~ Atribuída ao locatário a res
ponsabilidade pelo pagamento dos tributos,

encargos e despesas ordinárias de condo
m{nio, o locador poderá cobrar tais verbas
juntamente com o aluguel do mês a que se
refiram.

Boa parcela da doutrina considera possível e
admissível a previsão, em cláusula contratual especi
fica, da transferência ao locatário da responsabiliqa
de pelo pagamento de taxas ou impostos que incidam
ou venham a incidir sobre o imóvel, bem como acerca
do prêmio do seguro contra fogo, desde que o locatá
rio/consumidor tenha conhecimento prévio do conte
údo contratual. Portanto, a ciência do locatário quan
to ao conteúdo do contrato seria fator suficiente pará
harmonizar a Lei do Inquilinato às exigênciaEi do ,CÓ;
digo de Defesa do Consumidor. :.

Contrariamente a essa concepção, pode~s'e'
alegar o seguinte: - " .':~

a) o dispositivo em comento não se ajusta:ao
moderno princípio da justiça contratual, que impõe ~

necessidade de uma eqüidade contratual, ou seja, ~e
uma equivalência nas obrigações assumidas pelos
acordantes.

Esse princípio não diz respeito tão-somente ao
equilíbrio contratual no sentido estrito da expressão,
mas visa, sobretudo, a uma melhor distribuição dos
ônus e riscos pactuados pelas partes celebrantes. '

Nesse sentido é a lição de Karl Larenz ("Dere
cho Civil - Parte General", pág. 61): "Sin enbargo,
em la justicia contractual compensatoria no se
trata solamente dei principio de equivaleneia em
sentido estricto - la exigencia de uma equivalen
eia, ai menos aproximada, de prestaeiõn e contra
prestaciõn - sino, también y com mayor alcance,
de uma 'justa' distribución de las cargas y riesgos
relacionados com um contrato".

No mesmo diapasão, Cláudia Lima Marques
("Contratos no Código de Defesa do Consumidor",
Ed. RT, pág.163) afirma que lia vontade das partes,
manifestada livremente no contrato, não é mais o fa
tor decisivo para o Direito", pois as normas do Código
instituem novos valores superiores como o equilíbrio
e: a boa-fé nas relações de consumo.

, b) Ao estabelecer, na sua parte final, com fun
damento na autonomia da vontade - vontade esta
que deveria ser de ambos os contratantes, mas que
na realidade é apenas do locador -, a possibilidade
de as partes pactuarem de forma diversa da fixada'na
sua primeira parte, o inciso VIII do art. 22 está, em
verdade, abrindo a possibilidade de incidência do que
está disposto no inciso IV do art. 51 do CDC, que pre
vê como nula toda cláusula que estabeleça obriga-
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ções iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a eqüidade.

É bastante evidente que, ao repassar para o lo
catário as obrigações que são originalmente suas, o
locador assume posição de demasia vantagem na re
lação contratual e, por via de conseqüência, coloca o
consumidor/locatário em situação de desvantagem
acentuada, afastando-se a eqüidade contratual.

Ademais, não se justifica a transferência desses
encargos, pela simples constatação de que o fato ge
rador dos impostos e taxas vinculados a imóveis é,
como regra geral, a propriedade, que, mesmo diante
da celebração de um contrato de locação, permanece
com o locador/proprietário (devendo este, então, ar
car com oônus da sua propriedade) e não com o loca
tário, que tem apenas a posse.

É desanuviada, no caso, a situação de hipossu
ficiência do locatário, pois, mesmo que saiba que a
cláusula é abusiva, só tem uma opção: "pegar ou lar
gar", isto é, aceitar o contrato nas condições que lhe
oferece o locador ou não o aceitar e procurar outro
imóvel. Não há, por conseguinte, como se vislumbrar
hipótese em que o ajustamento livre entre os contra
tantes irá favorecer o consumidorllocatário.

Diante disso, para que o efeito social e econômi
co inspirado pelo legislador municipal tenha efeito ju
rídico adequado, impõe-se moClificar a legislação fe
deral pertinente à matéria.

Justifica-se, assim, a alteração do inciso VIII do
art. 22 e o caput do art. 25 da Lei nQ. 8.245, de 18 de
outubro de 1991.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Them/stocles Sampaio, § 29 do art. 18 do
Regimento Intemo, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Delga
do, § 2Q do art. 18 do Regimento Intemo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Com a
palavra o Deputado Moroni Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, eu queria, em primeiro lugar, louvar a iniciativa
da Câmara dos Deputados de formar aquela Comis
são que vai apreciar os problemas da transposição
das águas do rio São Francisco. Acho essa transposi
ção fundamental para vários Estados nordestinos,
não só para gerar emprego e manter o homem no
Nordeste, produzindo, mas também para a sobrevi
vênCia do povo nordestino.

Faço a seguinte análise: a época da cheia do rio
São Francisco é justamente quando há estiagem no
Nordeste; da mesma forma, quando não chove nas
cabeceiras do rio São Francisco, está chovendo, e
muito, no Nordeste.

Então, essa alegação de que a transposição vai
diminuir a vélzão do São Francisco, podendo prejudi
car até as hidrelétricas ou coisas do gênero, não é
aceitável em termos técnicos. No momento em que o
Nordeste mais precisa de água, há chuva nas cabe
ceiras do São Francisco. Vejam que a própria nature
za se encarregou de garantir que ninguém tivesse
prejuízo com a transposição.

Espero que a Comissão que está analisando o
problema da transposição do São Francisco chegue a
uma conclusão o mais rápido possível, para que pos
samos tocar avante as obras e darvida não só ao solo
nordestino, mas principalmente ao povo daquela re
gião, especialmente ao mais sofrido, que vive no ser-
tão. .

Sr. Presidente, outro assunto. Hoje, numa rápi
da passagem pela CPI dos Medicamentos, vi os res
ponsáveis pela produção de medicamentos no Brasil,
pelas multinacionais, pelas redes de farmácia e dro
garia. Até deixei uma pergunta, que considero funda
mentaI.

No Brasil, em torno de 25% dos viciados são vi
ciados em medicamentos que circulam pelo País ofi
cialmente, lTIas são vendidos, é claro, ilegalmente. A
Lei nQ. 6.368, em seu art. 12, estabelece que quem
tem propriedade, vende ou fornece, até gratuitamen
te, esses produtos - o que não é o caso -, que o faça
rigorosamente dentro dos preceitos da lei. Esses ver
bos tipificam a ação penal. Quem vende comprimido
psicotrópico para menor, criança ou jovem, é tão trafi
cante quanto aquele que distribui papelote de cocaí
na. Mas parece que fechamos os olhos para isso.
Acho importante que haja uma conjunção entre a CPI
dos Medicamentos e a do Narcotráfico, para que al
cancemos também esse tráfico coberto de legalida
de, que abastece farto mercado de viciados, pessoas
que estão se tornando verdadeiros zumbis. Eu pode
ria citar o nome de vários desses remédios.

As pessoas que fabricam esses medicamentos
têm de assumir parte do controle e não simplesmente
dizer que o problema é do Governo e eles não têm
nada a ver c:om o caso. Toda a população tem a ver
com o tráfico de psicotrópicos, embora poucos se in
teressem.

A pena para o traficante de psicotrópico é a
mesma que para o traficante de drogas, porque um



06208 Sexta-feira 4 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPurADOS Fevereiro de 2000

crime é tão hediondo quanto o outro, ambos tipifica
dos na legislação atual, que precisa ser posta em prá
tica. Está na hora de serem presos os donos de far
mácia traficantes, que vendem remédios controlados
a menores sem receita médica, sem nenhuma cober
tura legal. E para isso é preciso uma açllo imediata,
decisiva, também contra essas pessoas. Senão fica
remos lutando em uma ponta, e a outra ponta, com a
cobertura facciosa de legalidade, continuará despe
jando psicotrópicos na nossa juventude. (Palmas.)

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi
são do orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, como Presidente Regional do Partido dos Traba
lhadores do Estado do Rio de Janeiro, tenho necessi
dade de visitar cidades onde antes não ia. Como sou
ferroviário, onde há trilhos eu caminho. Agora, como
Presidente Regional do Partido, tenho que ir um pou
co onde não tem trilho e também acompanhar o pro
cesso de construção do Partido dos Trabalhadores
em meu Estado.

Com muita tristeza, Sr. Presidente, verificamos
que várias cidades recebem o royalty do petróleo e
se encontram na miséria, assolapadas por um grande
número de desempregos.

Vamos ter que discutir, nesta Casa, a respeito
das cidades beneficiadas por esse dinheiro, como é
sua aplicação. Estamos vendo que esse dinheiro não
está sendo aplicado no desenvolvimento, na geração
de empregos nas cidades. Há cidades com 15 mil ha
bitantes, onde o salário de Vereador chega a 7 mil re
ais, onde se vê o desemprego solapar tudo. Recebe
royalty, mas esse dinheiro não é investido na gera
ção de empregos, porque faz parte do bolo do orça
mento da Prefeitura. Paga-se a partir desse orçamen
to. Enquanto isso, vemos milhares e milhares de pes
soas desempregadas, tanto na Capital como no inte
rior.

Estou discutindo com vários companheiros Par
lamentares que estão se debruçando sobre essa ma
téria. Vamos ter que dar um destino aos royalties do
petróleo, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas no
Brasil, porque há wrias outras cidades que também
os recebem~~ com muita tristeza que estamos verifi
cando que esse dinhe.irEl, que deveria estar sendo uti
lizado para a geraçao de empregos, para é!queper a
economia dos Munícrpios, está indo pelo ralo, não
está tendo nenhuma importância social. Nós e-outros
Parlamentares brigamos, defendemos a necessida
de dessas cidades usarem esse dinheiro, mas verifi
camos que ele está, cada vez mais; sendo mal utiliza
do.

Por isso, é extremamente importante, após a
convocação extraordinária, começar a discutir esse
ponto. Temos que'analisar como está sendo gasto
esse dinheiro, pois a miséria cresce num Pais cuja
taxa de desemprego é aterceira maior do mundo - só
perdemos da Rússia e da India. Não sabemos onde o
dinheiro proveniente do royalty do petróleo é utiliza
do. Nas cidades vemos desempregados por todos os
lados. O que se arrecada por mês poderia estar in
centivando vários setores da economia, assim como
o serviço social.

Então, deixo aqui essa realidade. A Casa vai ter
que discutir o destino dos royalties do petróleo nes
ses Municfpios, onde devem ser aplicados. Não dá
para serem utilizados através de um fundo comum
das Prefeituras. Precisam ter um destino, Sr. Presi
dente.

Muito obrigado.
O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - se. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, trago a esta Casa assunto que considero
dos mais importantes e sérios: o desemprego. O tra
balho nacional tem sido ocupado por estrangeiros,
principalmente após as privatizaçOes ocorridas no
Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na este
ira das privatizaçOes, surgiu um fenOmeno absoluta
mente insuportável para a economia nacional, que
torna o mercado de trabalho uma balança de dois pe
sos: um, que favorece a contratação da mão-de-obra
de fora; outro, que apena o trabalhador brasileiro. Ao
mesmo tempo em que os nfveis de emprego flores
cem para um grupo de privilegiados, muitos há, entre
nossos irmãos, que se ressentem de uma fortlssima
retração no número de vagas em oferta.

Os estrangeiros não param de chegar, vários
deles de forma clandestina, o que s6 faz aumentar os
problemas da economia informal. Muitos, no entanto,
aportam pelas vias le9.ais, obtendo autorização de
trabalho. Para se ter idéia, em 1999, foram concedi
das 8,6 mil autorizações de trabalho -pelo Ministério
do Trabalho e Emprego. Em 1993, esse número não
passou de 2, 1 mil, o que implica aumentõ~ no perfodo,
da ordem de 320%. Uma das categorias profissionais
mais atingidas por essa "preferência" - autêntica op
çAo pelo alienfgena, o que, de resto, faz parte da cul
tura xenófila do brasileiro -, uma dessas categorias,
dizia eu, é a dos engenheiros e arquitetos. Em 1998,
as autorizações atingiram o total de 820; ano passa
dOI de conformidade com a Federação Nacional dos
Engenheiros,.. apenas no primeiro semestre, foram
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2.412, levando-se em conta todas as categorias abar
cadas pelo sistema CONFEAlCREA. A maioria tem
como destino as empresas multinacionais, além das
privatizadas.

O assunto, Sr. Presidente, é, no mínimo, preo
cupante, até porque as entidades de classes têm um
raio de ação, infelizmente, limitado. E mais preocu
pante ainda se torna, quando as denúncias nos dão
conta de que a aplicação da legislação pertinente não
está merecendo a indispensável fiscalização por par
te das autoridades. Sim, nobres colegas, o Ministério
dá impressão de estar fazendo vista grossa ao omi
tir-se tanto em afastar o trabalhador quanto em punir
o empregador, quando for o caso. Vezes há, também,
em que se trata tão-somente de obrigar a determina
dos procedimentos.

Por exemplo: as normas presumem a presença
de um profissional brasileiro, ao lado do estrangeiro
em atividade, na condição de assistente, a fim de lhe
ser propiciada a transferência de conhecimentos tec
nológicos trazidos de fora. E nisso o legislador foi sá
bio. O Brasil que se quer evoluído, assim como capa
citado aos desafios do terceiro milênio, precisa agora,
rapidamente, vencer as etapas que se foram perden
do no passado, enquanto outras nações continuaram
investindo em pesquisa, além de apostarem em seus
recursos humanos, em ambos os casos, com especi
al ênfase no campo da tecnologia. Agora, urge ir,
.proustianamente, em busca do tempo perdido.

Es~ preocupação, aliás, já chegou ao Senado
Federal. Recentemente, o Senador Mauro Miranda,
ilustre peemedebista goiano, portanto, meu correligi
onário, que também é engenheiro, manifestou-se em
plenário pela necessidade de um maior controle dos
órgãos oficiais. E levantou a desconfiança de que o
número de engenheiros trabalhando no País deve ser
muito maior do que o divulgado. As estatísticas care
cem de confirmação. O Senador quer saber, ainda,
acerca das licenças concedidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego nos últimos cinco anos.

Por ocasião da demissão de dirigentes do Minis
tério, depois de denúncias da Força Sindical de que, a
par do descontrole, a mão-de-obra estrangeira vinha
para ocupar os cargos mais elevados na hierarquia
das multinacionais, o próprio Ministro Dornelles'de
clarou que a concessão de vistos de trabalho estava
"muito frouxa", afirmando ainda que tecnicamente
não existe justificativa para a substituição de brasilei
ros por estrangeiros.

A Lei nll 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que
rege o exercício profis~ional de engenheiros e arqui-

tetos, é, nobres colegas, bastante clara. Em seu art.
211, alínea c, a concessão da licença deve considerar
a escassez de profissionais de determinada especia
lidade e o interesse nacional. O art. 85 determina a
presença junto ao funcionário estrangeiro de assis
tente brasileiro na respectiva especialidade.

Ora, Sr. Presidente, o que acontece é que as
empresas compram pacotes prontos de projetos, em
butida nos quais está a previsão de alocação de
mão-de-obra estrangeira. O método não é novo. Des
de a década de 70, não só engenheiros e arquitetos,
mas também agrônomos e geólogos estrangeiros
atuam de forma ilegal no Brasil. Atualmente, entretan
to, as artimanhas utilizadas tornaram-se mais fre
qUentes, muito mais difundidas, em face da presença,
cada vez maior, de multinacionais e de outras empre
sas estrangeiras na economia brasileira.

Pelo exposto, Sr. Presidente, parece-me que
hoje é melhor ser estrangeiro do que ser brasileiro, no
Brasil, muito embora os nossos patrícios não encon
trem qualquer reciprocidade nesse sentido lá fora.
Não será, com certeza, fazendo uso dessa política de
deixar como está, dessa atitude de subserviência,
que obteremos prestígio e respeito dos parceiros in
ternacionais. Tampouco por essa via resgataremos
aquilo que até aqui nos tem sido negado como nação
independente, dispondo de uma elite intelectual que
nada fica a dever ao mu~o.

Toma-se, desse modo, dever desta Casa solidari
zar-se com o trabalho do Sistema CONFEAlCREA, que
está implantando o Grupo de Inteligência do Sistema,
destinado a apoiar a apuração de denúncias de exercí
cio ilegal da profissão, bem como instituir novos instru
mentos de fiscalização. Pessoalmente, quero unir-me
ao empenho daqueles que lutam pelo desenvolvimento,
pela soberania, pela afirmação da tecnologia e da inteli
g~ncia brasileiras.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero comunicar
à Casa que, no início normal das nossas atividades
neste mês de fevereiro, vamos convidar o Ministro do
Trabalho a comparecer à Comissão de Economia,
Indústria eComércio da Câmara Federal, para dares
clarecimentos devidos sobre esse fato, mesmo por
que não é só na categoria das multinacionais que isso
vem acontecendo. Também no setor pesqueiro, com
os arrendamentos de barcos espanhóis, o fato es
tá-se repetindo de maneira contrária à legislação na
cional.

Muito obrigado
O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
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putados, todos conhecemos o sério problema de
transporte que vem conturbando o cotidiano de nos
sas grandes cidades. As metrópoles brasileiras trans
formaram-se em verdadeiras arenas de guerra, ta
manho o congestionamento de veículos nas ruas e
avenidas.

Sem mencionar o gravíssimo problema ambien
tai, decorrente dos altos índices de poluição atmosfé
rica causada pelo escapamento dos verculos, é fato
que a imensa quantidade de automóveis em circula
ção prejudica a qualidade de vida nas cidades, per
turbada por engarrafamentos e crescente dificuldade
de estacionar.

Por outro lado, há que se melhorar o nrvel de
transporte coletivo, ampliando as opções para o tra
balhador e moradores da periferia urbana. As linhas
cariocas em funcionamento estao sobrecarregadas,
causando incontáveis transtornos aos milhões de
usuários que delas dependem exclusivamente.

É por todas essas razoes que recebemos com
nuita alegria a notrcia de que novos trechos do metro

do Rio de Janeiro estarAo sendo escavados. A expan
são da Linha Um deverá alcançar a Rua Siqueira Cam
pos, em Copacabàna, tendo como ponto de partida a
Rua República do Peru. Esse será o trecho mais difícil
do novo trajeto, já que é quase todo em areia. Ao todo,
serAo cinco novas frentes de trabalho, cujos canteiros
devem ser instalados gradativamente, assim que resol
vidas algumas questOes de desapropriação.

O metrO é uma das opçOes mais seguras e con
fortáveis do mundo contemporaneo. Megalópoles
como Paris e Nova Iorque viabilizam seu transporte
coletivo por via subterrânea, desafogando a malha
viária do excesso de circulação. No Rio de Janeiro,
cujas caracterrsticas demográficas são suficientes
para tanto, impõe-se a extensão das linhas de metrO
até o Leblon, passando por Copacabana e Ipanema,
com considerável vantagem para a população.

Esperamos, assim, que a Prefeitura e o Gover
no cariocas ultimem as providências para ampliação
da rede metroviária, alcançando os bairros mencio
nados, a partir da Estação Siqueira Campos. O inves
timento, decerto, muito favorecerá a Cidade Maravi
lhosa, que passará a dispor de uma estrutura de
transporte mais adequada às necessidades de sua
população, às suas características urbanas e ao seu
ootencial como um dos maiores pólos turísticos do
País.

Sr. Presidente, peço aV. EX- divulgação do meu
pronunciamento nos meios de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre Deputado
Paulo Delgado, é uma honra tê-lo presidindo a ses
são no momento em que ocupo a tribuna.

Sras. e Srs. Deputados, estamos atuando, os
Deputados Jair Meneguelli, Duilio Pisaneschi, Celso
Russomanno e este Parlamentar, para tentar acabar
com os caça-nrqueis na região do ABC e no Estado
de São Paulo, assim como em todo o Pars, porque
jogo de azar é proibido, é crime. E desenvolvemos
várias açOes em nossa região.

Na última terça-feira, os Deputados Duilio, Me
neguelli eeste Parlamentar estivemos com o Ministro
Rafael Grecca para tratar do assunto. Fomos infor
mados que, técnica ejuridicamente, seu Ministério s6
poderá atuar com relação aos bingos. No entanto, se
nas casas de bingo também houver máquinas de ca
ça-nrqueis, S. Exa. poderá tomar providências. Fo
mos informados também que o Ministério da Justiça
pode liberar, por exemplo, a instalação de bingos. Se
o caça-níquel estiver fora das casas de bingo, por
exemplo, numa padaria, num bar, num clube e assim
por diante, quem tem de atuar e autuar são as Polici
as Civil e Militar de cada Estado.

Então, nesse sentido estamos desenvolvendo
um conjunto de açOes. O Ministro, inclusive, disse
que precisava da taxa do bingo para obter financia
mento e fazer autuações. Tirou o encaminhamento
de oficiar ao Ministério da Justiça conjunto de matéri
as que apresentamos com relação a mais de 4 mil
máquinas caça-níqueis existentes, por exemplo, na
região do Grande ABC. Estamos tentando audiência
com o Sr. Ministro da Justiça.

Mas quero, Sras. eSrs. Deputados, mostraraos
senhores como estamos vivendo a questão em nosso
Pars. Meu assessor, Sérgio, acessou uma página da
Intemet com o seguinte endereço: http:/Mww.1000pra
zeres.oom.brlclienteslalfalm3pq1.htm. Essa era a pági
na da empresa Alfa DiversOes EletrOnicas Ltda., oom en
dereço e acesso claro e fácil para qualquer cidadão
brasileiro, desde o menor de idade ao aposentado.

Veja oque aempresa fornece para prazere delei
te do povo brasileiro, nobre Deputado Dumo, nós, que
estamos brigando com isso. A empresa Alfa trabalha
com diversões eletrônicas, é de Belo Horizonte, e atua
em todo o Brasil na área de comércio e locação de apa
relhos de diversão para adultos. Qual a primeira máqui
na que essa empresa fomece ao povo brasileiro? Ca
ça-níqueis, proibida no Brasil.
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Trata-se de empresa instalada formalmente,
com endereço claro na Internet, que divulga e põe ao
bel-prazer do povo brasileiro seus produtos. Primeiro
produto apresentado: caça-níqueis. Há ainda video
bingos, X-pinball, Copa 98, Seven Bingo, Coin Bingo,
dentre outros. Apresenta ainda os prazeres de cada
máquina, como funcionam, a regulamentação técnica
e, para completar, traz a ficha de cadastro, que diz:
"Entre em contato conosco. Deixe seu recado. Nome,
telefone para contato, e-maU, mensagem. Obrigado
pela visita". Isso tudo para que a pessoa possa aces
sar a página e fazer a compra.

Como acreditar que há uma ação articulada e
coordenada séria para atacar o problema, se é permi
tido manter na Internet uma página como essa, que
vende máquinas caça-níqueis, com contrato inicial,
forma de contato e endereço certo? Onde está a Polí
cia local ou a Polícia Federal que não teve acesso a
esse endereço da Internet e ainda não compareceu
àquela empresa para apreender essas máquinas e

-verificar se estão legalizadas no País ou não? E se
estão legalizadas, como isso pode acontecer?

Estão aqui o endereço e o acesso fácil para que
possam visitar esse site na Internet. Vejam V. Exas.
com o que estamos tratando e como o estamos fa
zendo.

O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje uma das questões que mais afligem
a sociedade brasileira é a situação de desemprego
por que passa um imenso número de cidadãos brasi
leiros. Cerca de 20% da população economicamente
ativa desta Nação estão fora dos postos de trabalho.
E é com base nesse fato e nesses dados, Sras. e Srs.
Deputados, que desejo trazer a esta Casa uma infor
mação importante e ao mesmo tempo preocupante.
Tenho em mãos relatório informativo do Sindicato do
Comércio Varejista do Meu Estado, o Rio Grande do
Norte, em que sou informado sobre a edição de uma
portaria da ANP que em seu art. 12 permite às com
panhias distribuidoras operarem os postos de reven
da até o limite de 10% de sua participação física no
mercado, ou no limite de 15% de sua participação nas
vendas, o que é suficiente para que essas venham a
dominar os melhores postos de revenda de combustí
vel no mercado brasileiro.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, essa idéia tão cara
ao oligopólio internacional das distribuidoras de pe
tróleo, a chamada idéia de verticalização, que consis
te na operação de toda a cadeia, do poço ao posto,
trará conseqüências desastrosas para a economia

nacional. Com eia, certamente, haverá uma substitui
ção de 27 mil postos revendedores, hoje geridos por
pequenos e médios empresários brasileiros, por algu
mas poucas cadeias operadas diretamente pelas
grandes companhias multinacionais e, o que é pior,
essas empresas tendem a operar em postos total
mente automatizados, onde, dessa forma, serão cei
fadas milhares de vagas no mercado de trabalho,
hoje ocupadas por frentistas e outros profissionais de
nível médio, agravando ainda mais o triste quadro de
desemprego pelo qual passam os trabalhadores bra
sileiros. Lembro ainda, quanto à automação dos pos
tos, que o próprio Ministro do Trabalho, Sr. Francisco
Dornelles, liderou um movimento de âmbito nacional
contra esse tipo de atendimento, calcado nessa mes
ma trágica lógica que hoje nos preocupa em demasia.

Pondero hoje essas questões, do alto desta tri
buna, com a fundada preocupação de que se impe
çam novos privilégios às grandes companhias distri
buidoras, através dessa portaria da ANP, em detri
mento de significativa parcela de trabalhadores brasi
leiros, que, com certeza, serão os mais afetados por
esse ato equivocado da Agência Nacional do Petró
leo.

Muito obrigado.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo neste instante a tribu
na da Casa para também prestar minha homenagem
aos aposentados no seu dia, comemorado em 24 de
janeiro, ocasião em que foram comemorados tam
bém os 77 anos da Previdência Social brasileira.

Como professora aposentada, sinto-me muito à
vontade para fazer esta homenagem, porque sei exa
tamente o que significa, depois de anos e anos de tra
balho, chegar à aposentadoria neste País.

Em primeiro lugar, significa, para a maioria dos
aposentados, ter que sobreviver com um salário que
sequer dá para cobrir as despesas mínimas com ali
mentação e vestuário. Significa também a humilha
ção de ter que continuar trabalhando para comple
mentar a aposentadoria. A maioria faz isso no merca
do informal e, quase sempre, vê-se submetida a ter
que trabalhar muito mais do que trabalhava antes e
percebendo remuneração bem abaixo do que real
mente deveria receber. E imaginem, Sras. e Srs. De
putados, que isso acontece no contexto de altas taxas
de desemprego, tendo, portanto, o aposentado que
disputar com milhares de trabalhadores desemprega
dos o mercado informal, porque é para o mercado in-
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formal que também corre o desempregado em busca
de condições para continuar sobrevivendo.

A ONU (Organização das Nações Unidas) defi
niu o ano de 1999 como o "Ano Internacional do Idoso
- uma sociedade para todas as idades". O Brasil, pelo
contrário, continua sendo uma sociedade de excluí
dos. Dentre eles estao os velhos, os aposentados. O
Governo Fernando Henrique Cardoso, Sr. Presiden
te, desde o seu primeiro mandato, deliberadamente,
tem estabelecido uma politica de retirada dos direitos
adquiridos dos trabalhadores, de modo geral, e no
que diz respeito à Previdência Social, a reforma apro
vada por esta Casa retirou direitos dos que estão em
vias de aposentar, reduzindo profundamente o valor
da aposentadoria dos setores público e privado, res
tabeleceu a idade mínima nas regras permanentes,
fixou carência para o salário-maternidade, restringiu
o direito das mulheres de se aposentarem cinco anos
mais cedo, dentre outros direitos. E, nao satisfeito
com as mudanças contra os interesses dos trabalha
dores na reforma da Previdência, esse Governo vol
tou-se para os que já estão aposentados ao querer
impor, por meio de projeto de lei, a contribuiçao dos
servidores inativos, aprovada por esta Casa, mas
derrotada no Supremo Tribunal Federal, que a consi
derou inconstitucional. Mas como existe uma deter
minação do Governo Federal de taxar os aposenta
dos de qualquer maneira, recorreu à sua última tenta
tiva ao enviar para o Congresso Nacional uma emen
da constitucional (PEC 136/99) que ora está sendo
analisada na Comissão Especial de Contribuição
Previdenciária dos Servidores Inativos.

Quero, Sr. Presidente, nesta oportunidade, con
clamar todos os aposentados para que tomem cons
ciência da força política que têm e passem a pressio
nar este Parlamento a fim de impor, mais uma vez,
fragorosa derrota ao Governo do Sr. Fernando Henri
que Cardoso nessa matéria.

~ importante, Sr. Presidente, lembrar que os
aposentados são, segundo dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), 18 milhões de
pessoas numa populaçAo de 163 milhões de habitan
tes. E essa cifra tende a aumentar muito nos próxi
mos anos, uma vez que a expectativa de vida do bra
sileiro é de 78 anos para as mulheres e 74 anos para
os homens. Portanto, se os aposentados de hoje re
presentam aproximadamente 11,04% da população
brasileira, serao muito mais num futuro bem próximo.
Ese se conscientizarem da força que representam na
sociedade brasileira haverão de, no dia 24 de janeiro,
Dia Nacional dos Aposentados, comemorar conquis-

tas e nao derrotas como as que até agora foram im
postas por esse Governo neoliberal.

Finalmente, Sr. Presidente, solicito que este
pronunciamento seja publicado no Jornal da Clma
ra e divulgado em A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
OSR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S..-s e Srs. De
putados, é preocupante a situação do Estado do Pia
uI. Não há coordenação poHtica para se promover o
desenvolvimento e a integração do Estado com o de
senvolvimento econômico.

A bancada federal em Brasllia, preocupada com
a situação e composta de todos os partidos polfticos,
sob a liderança do Senador Hugo Napoleão, esteve,
ontem à tarde, em audiência com o Sr. Diretor-Geral
da Policia Federal, Dr. Agflio Monteiro Filho, para
prestar solidariedade e apoio ao trabalho que vem
sendo desenvolvido pela Superintendência Regional
do Piauf no combate ao crime organizado e aos ca
sos de corrupção na administração estadual.

São louváveis as açOes desenvolvidas pela Pe
Hcia Federal no Piaul, na responsabilidade e coman
do do Superintendente Regional, na pessoa de Dr.
Robert Rios Magalhães, pela imparcialidade, compe
tência e firmeza nas determinações de conduzir o
processo de investigação em curso, com objetivos
claros de extirpar do seio e do convivia social piauien
se elementos comprometidos com o desrespeito à le
galidade, aos princípios morais e administrativos, fru
tos da inoperância e do descaso na atual administra
ção do Estado do Piaur.

Na questão do crime organizado, deve-se tam
bém enaltecer o trabalho desenvolvido pela Polfcia
Federal, ao desvendar e desmantelar quadrilhas or
ganizadas por empresários, policiais e outros ele
mentos nocivos à sociedade, que por longos anos
sentiam-se acobertadas pelo Poder Público, ator
mentando e provocando medo e terror em municípios
do Piauí.

Não resta dúvida, Sr. Presidente, S..-s e Srs.
Deputados, de que o apoio oferecido à Polfcia Fede
ral pela bancada piauiense contribuirá para respaldar
o desempenho, a credibilidade e a desenvoltura do
órgão no estado, ao cumprir as suas funçOes de com
bate ao crime organizado.

A bancada parlamentar do Estado do Piauí vem
se preocupando com a falta de administração, trans
parência edescaso pela coisa pública, geradores dos
últimos fatos repugnáveis que envergonham todas as
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classes sociais piauiense. O envolvimento de familia
res do Governador do Estado é um fato grave que
deve ser apurado e tornado público.

Por essas razões, a bancada piauiense, integra
da por todos os partidos, decidiu unir-se em favor da
Policia Federal, sobretudo prestando-lhe todo o apoio
necessário, como também solidarizando-se com o Dr.
Robert Rio Magalhães, pela coragem de trazer a pú
blico questões consideradas intocáveis sob o coman
do de grupos criminosos organizados.

A busca de condições essenciais para o comba
te ao crime, como a apuração de atos escandalosos
que imperam na fraca Administração Pública Estadu
al, tem-se constiturdo num marco primordial da Polr
cia Federal e para a preservação e o respeito às insti
tuições democraticamente constiturdas.

Nossa preocupação maior é isentar a Policia
Federal de qualquer parcialidade na apuração des
sas denúncias e dos escândalos vergonhosos que
afetam pessoas do Governador do Estado, conde
nando os atos que atentem contra a dignidade da fun
ção pública.

Devemos exigir das autoridades públicas esta
duais as responsabilidades quando de suas investi
das em cargos públicos. Temos o dever de prestar
contas à sociedade exigindo esclarecimentos e de
fendendo a punição para aqueles que se locupleta
ram com a coisa pública pelo desvio de suas finalida
des.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Pro

nuncia Qseguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, como Presidente do Núcleo Parla
mentar de.Estudos Contábeis e membro do Fórum de
Debates e..Entendímento sobre a Reforma Tributária,
ocupo hoje-a tribuna para fazer um alerta sobre grave
problema que atinge atualmente o trabalhador em
nosso P"afs. ::.

Levantamento feito pelo IBGE com base em da
dos da Pesquisa Mensal de Empregos sobre a situa
ção do mercado de trabalho em seis grandes regiões
metropolitanas brasileiras revela um quadro alarman
te, que exige do Googresso--Nacional resposta urgen
te.

Os dados dessa pesquisa revelaram que dos
418 mil novos postos de trabalho abertos no Brasil,
em 1999, mais de 395 mil, ou 94%, são empregos
sem carteira assinada._

Os números comprovam uma realidade que há
muito já denunciamos. O excesso de encargos. socia-

is embutidos na folha de pagamento das empresas
está jogando grande parte dos trabalhadores brasilei
ros na informalidade.

Diante dessa situação calamitosa, o Fórum de
Debates e Entendimento sobre a Reforma Tributária,
que tenho a satisfação de integrar, vem defendendo
no Congresso Nacional a redução dos encargos
como forma de estimular a retomada do desenvolvi
mento e a geração de empregos no Pars.

Os dados mostram que se não for feito nada
para reduzir esses encargos, a informalidade vai con
tinuar aumentando, deixando os trabalhadores sem
qualquer garantia e provocando evasão de receita
para o Governo.

O problema chegou a um nrvel de gravidade
que atualmente o empresário, mesmo quando preci
sa realmente, pensa duas vezes antes de contratar
novos empregados por causa do alto custo dos en
cargos sociais.

Em busca de uma sarda para esse impasse, o
Fórum, formado por parlamentares de todos os parti
dos, entidades representativas do setor empresarial e
de categorias profissionais, entregou recentemente
ao Ministro da Fazenda, Pedro Malan, documento de
fendendo o fim de uma série de encargos que incidem
sobre a folha de pagamento das empresas brasilei
ras, inibindo as contratações e dificultando a geração
de empregos.

Entre as propostas do Fórum estão a extinção
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL)
e da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a fo
lha de salários.

Longe de ameaçar qualquer direito dos traba
lhadores, nossa intenção é justamente garanti-los,
pois de nada adianta que esses direitos estej~m defi
nidos por lei se agrande màioria dos brasileiros hoje é
jogada na informalidade por culpa de uma legislação
ultrapassada, anacrônica, e inviável numa economia
globalizada e cada vez mais competitiva.

Por isso, faço aqui um apelo para que tanto o
Governo Federal como o Congresso Nacional cami
nhem decididamente no sentido de modernizaras leis
trabalhistas, pois essa é a forma mais viável e rápida
de estimulara incorporação ao mercado formal de um
enorme contingente de brasileiros hoje escondidos e
banidos para a informalidade, por conta de uma legis
lação produzida no tempo do fascismo.

Refiro-me à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), que se serviu num determinado momento his
tórico para instituir direitos básicos, hoje só dificulta a
vida do trabalhador e das empresas, reduzindo ainda
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a competitividade do setor produtivo brasileiro no
mercado mundial.

Nossas propostas tiveram excelente receptivi
dade tanto por parte do Governo quanto do próprio
Congresso e de vários setores da sociedade organi
zada. Por isso, confiamos em que a reforma tributária
caminhe no sentido de simplificar e reorganizar as re
laçOes entre trabalhadores e empregados, estimulan
do cada vez mais o reconhecimento dos acordos c0
letivos como a principal forma de mediação.

Somente dessa forma o Brasil poderá recupe
rar a capacidade de gerar empregos na velocidade
de que nossa população precisa, incorporando as
sim milhOes de brasileiros ao mercado formal de
trabalho e dando-lhes uma vida digna, condizente
com os princlpios de uma sociedade igualitária e
justa.

Sr. Presidente. peço a V. EX- que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente. gostaria que fos
sem registrados nos Anais da Casa oficio que en
viei ao Embaixador da Turquia, Sr. Dogan Alpan,
para expressar minha preocupaçao com o caso do
assassinato da feminista Konka Kuris e de outras
32 pessoas, bem como matéria publicada no jornal
O Estado de S. Paulo. no último dia 27 de janeiro.
intitulada "Tortura de feminista até a morte choca
turcos".

OFICIO E MAT~RIA A QUE SE
REFERE O ORADOR

OF/EJ nJl9/2000

Brasrlia. 111 de fevereiro de 1990

Ao Embaixador da Turquia,
Senhor Dogan Alpan.

Senhor Embaixador,
No dia 27 de janeiro de 2000. o jornal O Estado

de S. Paulo publicou matéria intitulada -Tortura de fe
minista até a morte choca turcos-. Esta matéria falava
do bárbaro assassinato da feminista Konka Kuris ede
outras 32 pessoas cujos corpos foram encontrados
em estado lastimável, por terem sido torturados pelo
grupo extremista Hezbollah.

Dirijo-me a esta embaixada para expressar mi
nha preocupação com o caso, inteirar-me das provi
dências que foram tomadas e sua evoluçAo. Além
disso, gostaria que me enviasse o endereço da faml-

lia de Konka Kuris para que eu possa expressar mi
nha solidariedade.

Registro, ainda, que farei pronunciamento no
Plenário da Câmara dos Deputados a respeito do
caso.

Atenciosamente, - Eduardo Jorge, Deputado
Federal, PT/SP.

TORTURA DE FEMINISTA ATÉ A
MORTE CHOCA TURCOS

Istambul- Com a Turquia em estado de choque
pela descoberta de dezenas de corpos selvagemente
torturados em esconderijos de um grupo terrorista re
ligioso, grande parte do horror e sofrimento tem sido
concentrada no caso da única vItima do sexo femini
no. A mulher, Konca Kuris, era descrita como uma fe
minista muçulmana. Em livros, artigos, conferências
e apariçOes na TV ela descrevia o Islã como uma reli
gião que garante os direitos das mulheres. e insistia
que os analistas do sexo masculino. ao longo dos sé
culos, deformaram sua essência de uma forma que
levou à apressA0 da mulher.

Em julho de 1998, Konca foi sequestrada diante
de sua casa, na cidade mediterrânea de Mersin. Não
havia pistas sobre seu destino até sábado, quando
seu corpo. queimado e desfigurado, foi exumado de
uma cova rasa em Konya, 350 quilOmetros a noroes
te de Mersin. Seu corpo é um dos 33 descobertos até
agora em propriedades usadas pelo Hezbollah (Parti
do de Deus), um grupo dedicado a derrubar o Estado
secular turco e criar uma república islêmica. Acredi
ta-se que o Hezbollah turco não tenha ligação com o
grupo homônimo libanês, que luta contra a ocupação
israelense do sul do L1bano. Os dois, entretanto, pro
clamam lealdade ao Islã fundamentalista.

De acordo com informaçOes da imprensa turca,
a equipe policial que descobriu o corpo de Konca
também encontrou uma fita de vrdeo com cenas das
sessões de tortura que ela sofreu por várias sema
nas. Numa das sessOes, seus captores a acusaram
de tomar-se a versão turca de Salman Rushdie ou
Taslima Nasrin, escritores que alguns muçulmanos
consideram hereges que merecem morrer.

"Ela tinha uma grande influência sobre as mu
lheres turcas", disse Ayse Onal, que já escreveu vári
os livros sobre feminismo na Turquia. "Ela mostrou
que é posslvel ser completamente moderna e ainda
ser fiel ao Islã. Por isso foi morta. o Hezbollah, que é
um grupo muito doente e profundamente violento,
não pOde tolerar seu ponto de vista".
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Até agora, Konca foi a única intelectual desco
berta entre as vitimas do Hezbollah. As outras vitimas
eram, na maioria, empresários curdos. Depois que os
primeiros corpos foram encontrados, na semana pas
sada, vários pollticos e comentaristas acusaram os
militares de haver colaborado com o Hezbollah no ini
cio dos anos 90, encorajando seus esquadrões da
morte a eliminar nacionalistas curdos. O presidente
Suleyman Demirel rejeitou a acusação, mas pareceu
concordar em que alguns agentes do governo podem
ter tido conexões com o Hezbollah. "O Estado não co
mete assassinatos nem os ordena. Podem haver for
ças pertencentes ao Estado que agem ilegitimamen
te, mas elas estão cometendo um crime".

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputado, a privatização dos serviços de telefo
nia, embora tenha representado vários avanços em
diferentes regiões do Brasil, para o Estado de Rondô
nia ainda não mostrou a que veio. A Tele Centro Sul,
operada em nosso Estado pela Teleron, além de ter
piorado a qualidade dos serviços, já demitiu 133 fun
cionários, ao assumir os serviços, e demitirá outros
130 até junho, certamente fazendo com que o volume
de reclamações e a falta tle bom atendimento aos cli
entes se ampliem ainda mais. A idéia da Teleron, se
gundo denuncia o Sindicato dos Trabalhadores em
Telecomunicações (SINTIEL) do Estado, éa partir de
junho dar um tratamento totalmente impessoal aos
usuários, criando uma central de atendimento, cha
mada' Call Center, que terá sua base fora de Rondô
nia, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso.
Qualquer reclamação será feita apenas por telefone.
Seguirá toda uma burocracia interna da empresa
para dai, quando for posslvel, o atendimento ser feito
para resolver o problema.

Ora, Sr. Presidente, não foi para esse tipo de ati
tude que apoiamos a privatização dos serviços de te
lecomunicações no Pais. Quando o tema estava em
discussão no Brasil, lembramos muito bem da ênfase
que dava o inesqueclvel Ministro Sérgio Motta de que
as privatizaÇÕes representariam acentuada melhora
nos serviços, democratização no acesso aos telefo
nes para milhões de brasileiros e, ainda, que elas po
deriam significar, a médio e longo prazos, mais de
100 mil novos empregos no Pais. Na prática, graças à
ganãncia e ao não-eumprimento do que foi acertado
com o Governo, muitas empresas estão demitindo ao
invés de contratar, estão piorando seus serviços e
querem tomá-los impessoais. Não éde graça, portan
to, que desde as privatizações o setor de telecomuni-

cações em alguns Estados tem sido o campeão em
reclamação dos usuários junto aos organismos de
defesa do consumidor.

Obviamente que, num contexto amplo, não po
demos deixar de reconhecer que o setor de telefonia,
tanto móvel quanto fixa, já começou a evoluir, inclusi
ve ampliando-se significativamente o número de li
nhas existentes no Brasil. Há avanços, é claro, mas o
mau atendimento ao consumidor e a preocupação
única e exclusiva com o lucro, esquecendo o social e
partindo para demissões em número cada vez maior,
são problemas que exigem uma imediata conversa
do Governo com as empresas vencedoras das con
corrências em diferentes regiões. A idéia das empre
sas de ter lucros máximos e custos mlnimos, plane
jando e executando demissões e mais demissões,
certamente vai contra os interesses maiores do Go
verno brasileiro, que pretendia uma privatização com
melhores serviços, mais facilidade de acesso ao con
sumidor de todas as classes e investimentos que re
presentassem avanços também na área social.

É dentro desse contexto, Sr. Presidente, que
chamamos a atenção para a necessária cobrança de
melhores serviços da Teleron, em Rondônia, e para
que se evitem mais de 130 demissões, programadas
pela empresa, somando-se mais de 260 funcionários
sem emprego, até junho deste ano. É preciso uma
conversa muito séria do Governo com os novos con
cessionários, para que o programa de privatização,
que tantos beneficios já trouxe ao Brasil, não seja
desvirtuado por medidas errôneas, mesmo que isola
das, como as que estão sendo tomadas pela Teleron.

Era o que Unhamos a comentar.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srils
e Srs. Deputados, o Banco do Brasil está anunciando
que dispõe de 9,5 bilhões de dólares a serem destina
dos ao financiamento das exportações de produtos
brasileiros durante o presente ano. Além disso, para
atender à demanda interna de pequenas empresas, o
banco estatal conta com 10 bilhões de reais para apli
cação também no ano 2000.

A combinação desses dois tipos de operação,
Sr. Presidente, representa um forte estimulo ao rea
quecimento' da ,economia e, conseqüentemente, à
geraÇão de novos empregos.

. As persp~ctiya~ f)a ~rea in~ernacionalsao hoje
bastante diferel)tes. daquelas verificadas no infcio do
ano passado, quando s~ deflagrou a crise da desva
Iqrjzação do (eal ~am,~iC?ria dos palses ainda em de
senvolvimento enfrentava a desaêeleração de suas
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economias. Agora, a situação apresenta-se muito
mais favorável, com a persistência do crescimento
nos Estados Unidos e a recuperação nos palses asiá
ticos emergentes e no próprio Japão.

Incentivar as pequenas empresas, como está
se propondo realizar o Banco do Brasil, mediante, por
exemplo, crédito a custo acesslvel ao comércio, terá
reflexos significativos nos diversos segmentos indus
triais, porque, barateando o financiamento direto ao
consumidor, as vendas certamente terão crescimento
continuado e farão aumentar os pedidos de renova
ção de estoques junto à indústria.

Esse, aliás, tem sido o verdadeiro segredo da
expansão extraordinária da economia nor
te-americana ao longo dos últimos dez anos. Sr. Pre
sidente, baseado num sistema de crédito facilitado e
de custo reduzido, a capacidade de consumo da po
pulação vem aumentando sistematicamente, provo
cando o crescimento da produção, a cada mês, e per
mitindo, inclusive, amortizações da dIvida pública,
mesmo com a diminuição da carga tributária. Ou seja,
aplica-se na economia-slmbolo do modelo capitalista
o princIpio de se arrecadar mais tributos a partir da
menor taxação, mas de uma base de cálculo amplia
da em função do crescimento econômico.

Por que não se tem adotado no Brasil esse con
ceito básico da ciência econômica, Sr. Presidente?

Baratear os custos das operações de crédito
para a indústria, as exportações, o comércio interno,
enfim, para a produção e o consumo, é condição fun
damentaI para a retomada do desenvolvimento, por
tanto, para a queda do desemprego e o aumento do
nlvel de satisfação de nosso povo.

Tenho consciência das ressalvas feitas pelos
que temem um aquecimento exagerado do consumo,
com a posslvel queda nos juros, o que implicaria in
desejável retorno da inflação e suas conseqOências
nefastas à população, de tão triste melhoria para to
dos nós.

Tal preocupação, entretanto, não pode servir
como justificativa para a manutenção de juros eleva
dos, conforme continua a ocorrer no Brasil. Afinal, Sr.
Presidente, a qualquer sinal de uma chamada bolha
de consumo, isto é, de um aumento muito forte de
compras sem a correspondente elevação dos esto
ques de bens disponlveis, faz-se o devido ajuste da
taxa de juros, exercendo-se um monitoramento rigo
roso e capaz de evitar explosões consumistas.
Ontem mesmo, diante de indicadores relativos à sig
nificativa expansão do comércio nos Estados Unidos,
o Banco Central americano aumentou a taxa de juros

em 0,25%, para conter um pouco o ímpeto das pes
soas pelas compras e incentivá-Ias a destinar à pou
pança parte dos seus ganhos.

Por isso, reafirmo que a decisão do Banco do
Brasil de alocar 9,5 bilhões de dólares ao financia
mento de exportações de produtos brasileiros e 10 bi
lhões de reais para pequenas empresas, a juros bas
tante acesslveis, faz renovarem-se as esperanças de
que o ano de 2000 haverã de marcar a grande virada
da nossa economia, saindo da estagnação rumo ao
crescimento e ao pleno emprego.

Espero, Sr. Presidente, que essa iniciativa sina
lize para uma nova postura do Banco Central do Bra
sil na condução da política monetária, fazendo baixar
os juros, de forma cautelosa, mas continuada, para
que os efeitos positivos possam beneficiar, já em bre
ve, o sofrido povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no Brasil, há uma fragilidade intrfnseca
no sistema de transportes, decorrente do fato deste
ser baseado quase que exclusivamente sobre rodovi
as. Tal fragilidade pOde ser sentida em vários mo
mentos.

No ano passado, tivemos a greve dos caminho
neiros, que, à parte a justeza de suas reivindicaçOes,
especialmente contra os abusos dos pedágios, parou
literalmente o Pafs, causando prejulzos e transtornos
à população. Nos últimos dias, em virtude das chu
vas, houve o fechamento de várias pistas, dentre as
quais a Via Dutra e a Regis Bittencourt, no Estado de
São Paulo, corredores importantes por onde circula
boa parte da produção brasileira. Se não houvesse
tamanha dependência de rodovias, greves como a
dos caminhoneiros e a força das águas não afetariam
tanto a vida econômica do PaIs.

Uma das medidas mais importantes para o
equilfbrio nesse segmento seria aumentar a partici
pação dos outros modais, especialmente das ferrovi
as. A ferrovia é o elemento fundamental na constru
ção de opções logfsticas para o incremento dos
transportes, reduzindo custos e contribuindo para au
mentar a competitividade dos produtos brasileiros
nos mercados interno e externo.

Mesmo havendo vantagens nesse tipo de trans
porte, apenas 25% do volume de cargas brasileiras
são transportados por trens. Quando se fala em car
gas gerais, como produtos agrfcolas, aparelhos ele
trônicos e autopeças, a discrepância fica ainda maior:
apenas 5% vão por ferrovias.
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v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
Partido Bloco

nhando é o consumidor e a economia do PaIs como
um todo.

Muito obrigado.

O Sr. Paulo Delgado, § 2Q do artigo 18
do Regimento Interno deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, já temos quorum constitucional para iniciar
a Ordem do Dia, mas peço aos Srs. Parlamentares
que venham ao plenário porque vamos ter votação
nominal. Vamos votar um destaque.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex8

tem a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
aproveita a oportunidade para convocar sua bancada
a compareGer ao plenário e solicita a V. ExS que deter
mine o encerramento dos trabalhos das Comissões,
que estão trabalhando neste momento, e acione as
campainhas. O PPB convoca sua bancada para com
parecer ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ficam
encerrados os trabalhos das Comissões. A Secreta
ria-Gerai cuidará de avisar os Presidentes das Co
missões.

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomem
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez

Se hoje verificamos essa desproporção, tais ín
dices eram ainda menores antes das privatizações de
ferrovias, ocorridas a partir de 1996. Há três anos, o
setor ferroviário respondia por apenas 17% das cargas
transportadas no País. Por isso, é fundamental reco
nhecer méritos nas privatizações do setor, mesmo
considerando que ainda não temos o quadro ideal.

Os investimentos de R$500 milhões realizados
no período, de acordo com a Associação Nacional
dos Transportadores Ferroviários, estão aquém do
esperado, já que a meta original era de R$700 mi
lhões. Os motivos do não cumprimento da meta, se
gundo estudo da Federação das Associações de
Engenheiros Ferroviários, estão, dentre outros fato
res, nas dificuldades enfrentadas para a obtenção de
linhas de financiamento de longo prazo, no desaque
cimento da economia, na implantação de novos oleo
dutos, reduzindo o transporte ferroviário de derivados
de petróleo, e nos impactos produzidos pela desvalo
rização cambial no início do ano passado.

A maioria das empresas privadas que adquiri
ram ferrovias tiveram que dispor de enorme quantida
de de capital no infcio das operações para recuperar
o resultado de anos e anos de abandono: conforma
ção inadequada da malha, locomotivas e equipamen
tos obsoletos e má conservação de modo geral.

O empenho inicial está sendo o de buscar capa
citação para tornar o transporte ferroviário competiti
vo em relação aos outros modais. Somente investin
do na modernização e na expansão da malha é que
as empresas ferroviárias terão condições de trans
portar, além de grãos e minérios, as cargas gerais, le
vadas hoje quase que exclusivamente por cami
nhões.

Um cenário mais competitivo e de maior equilí
brio entre os diversos tipos de transporte é o que mais
se aproxima da realidade dos países desenvolvidos.
Um sistema transportador ágil e eficiente barateia o
produto final para a população ~ confere mais competi
tividade aos produtos brasileiros na hora de exportar.

Dessa forma, acredito que, se ainda estamos
longe do ideal, o País caminha no rumo certo ao acor
dar para o crescimento das ferrovias e também de ou
tros meios" como o transporte aquaviário, especial-'. .
mente com o aproveitaf"!1ento de nossos nos, como
oco(recom a hidrovia Tietê-Paraná, a hidrovia Ara
guaia-Tocantis ou a hidrQvia do rio Madeira.

Tendo vontade política e visão de futuro, deve
mos explorar todos os modais existentes. Só assim
cbnferiremos equilíbrio entre os sistemas e daremos
competitividade aos nossos produtos. Quem sairá ga-

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 5

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSDB
PMDB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 351 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-

PROPOSTA DE EMENOA ACONSTITUiÇÃO NA
96-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nl!. 96-A, de 1992, que introduz modifi
cações na estrutura do Poder Judiciário;
tendo pareceres da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela admissibi
lidade (Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e
da Comissão Especial, pela aprovação,
com substitutivo, desta e das Propostas de
Emenda à Constituição nAs 112-A/95,
500-Al97 e 368-Al96, apenadas; pela ad-

missibilidade de todas as emendas apre
sentadas na Comissão e, no mérito, pela
aprovação das de nlls 1/95, 2/95 e 4/95
(apresentadas na legislatura anterior) e das
de nºs 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29,
31, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44 e 45; pela
rejeição das Propostas de Emenda à Cons
tituição nºs 127-Al95 e 215-Al95, apensa
das, e das emendas nºs 3/95 (apresentada
na legislatura anterior) e 4,6, 17,22,23,25,
30, 32, 34, 38 e 41, nos termos do parecer
da Relatora, que apresentou complementa
ção e reformulação parcial de voto. Apre
sentaram votos em separado o Deputado
Antônio Carlos Biscaia e, em conjunto, os
Deputados Marcelo Déda, José Dirceu,
Waldir Pires, Nelson Pellegrino, AntOnio
Carlos Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha
e Padre Roque. Foram aprovados os desta
ques de n!!.s 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281,
296, 42, 33, 293, 27, 88, 238, 187, 67, 32,
149, 73 e os destaques dos relatórios parci
ais dos Deputados Luiz Antonio Fleury e
Renato Vianna; rejeitados os de nRs 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 par
ciais dos Deputados José Roberto Batochio
e Ibrahim Abi-Ackel; e prejudicados os de
ll2s 156, 38, 40, 241, 71, 83, 37, 86, 154,
13, 134, 112,208,24,280, 212, 213, 211,
113, 210, 34, 78, 111 e 59 (Relatora: Sra.
Zulaiê Cobra).

Tendo apensada as PEC nº-s
112-Al95, 127-Al95, 215-Al95, 500-Al97,
368-Al96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento do seguinte teor:

Senhor Presidente,

Requeremos preferência para votação
na sessêo de hoje das seguintes emendas
aglutinativas: nº 5 e nº 27.

Assinam: José Roberto Batochio, Vice-Uder do
POT, José Antônio, Vice-Uder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB; e Luiz Antonio Fleury, Vice-Lider do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.
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Os Srs. Deputados que o aprovam permane-
çam como se encontram.

(Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa, Emenda Aglutinativa n2 5, do Sr. Deputado
José Antônio, nos seguintes termos:

EMENDA AGLUTINATIVA N2 5
(Do Sr. Deputado José Antônio)

(Fusão da Emenda n2 11 - Comissão Especial,
art. 22 , que altera o caput do art. 93 da CF/88, com o
Substitutivo da Deputada Zulaiê Cobra à PEC n2

96/92, art. 92 , que acrescenta o § 22 , 111, ao art. 95 da
CF/88)

Dê-se ao inciso 11I, § 22, art. 95, constante do art.
92 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial, a
seguinte redação:

"Art. 95 ..
§ 22 .

1- ..
11I - procedime,nto incompatível com o decoro

de suas funções, nos'termos de lei complementar que
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, de iniciativa
do Supremo Tribunal Federal, ouvido o Conselho Na
cional de Justiça." "

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - De
putado José Antônio, Vice-LIder do Bloco Parlamen
tar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação
a emenda aglutinativa. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, se
os Ifderes concordarem...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
ouvir o PSDB, que tinha uma dúvida com relação à
matéria.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV não partici
pou desse acordo e, portanto, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL, Deputado
Bispo Rodrigues?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de escla
recer que, embora na reunião tenha-se falado em um
hipotético acordo de ([deres, o PL desde o início mani-

festou-se contrário. Entendemos que um juiz s6 pode
perder seu cargo com sentença transitada em julgado.
Quando i:1 sentença houver transitado em julgado, aí
sim, concordamos com que o juiz perca o seu cargo.

O PL inclusive havia apresentado um destaque,
que ficou prejudicado na reunião de líderes, mas não
podemos concordar com a aprovação dessa emenda
porque clesde o início nos mostramos contrários.
Acho que o bom senso diz que uma pessoa s6 pode
perder o 'Cargo pelo qual estudou, lutou e se esforçou
por meio de uma sentença transitada em julgado.

Sendo assim, encaminhamos e pedimos enca
recidamente aos Deputados do Bloco PL/PST/PSL
que votem não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) ~ Sr. Presidente, de acordo com o que foi
acertado com o nosso Deputado José Roberto Ba
tochio, representante do PDT, recomendamos o
voto "sim", conforme o acordo, remetendo essa si
tuação CI uma lei complementar que dê garantias
de avaliação daquilo a que o juiz está exposto.
. Portanto, o PDT encaminha o voto "sim", se
guindo o acordo assumido pelo Deputado José Ro
berto Baltochio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Depu
tado Luiz Antonio Fleury, em nome do partido, fez
o acordo com os demais líderes, acordo presidido
porV. Exll..

O voto do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, é
"sim", favoravelmente ao que foi acordado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
esclarecer ao Plenário e ao~ Srs. Líc;feres que, na
verdade, não houve acordo de todos os líderes.
Alguns líderes compareceram à minha sala. Devo
dizer que foi uma manhã um pouco tumultuada e,
por isso, não houve exatamente uma reunião de
todos os líderes; houve a conversa de alguns líde
res no sentido de trazer essas duas emendas
aglutinativas a Plenário. Mas registro o voto de V.
Exll., do PTB.

DelPutado Ayrton Xerêz, como vota o PPS?
O ~)R. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi

são do orador.) - Presidente, o PPS entende que a
propostél aprimora o conteúdo do texto constitucio
nal. É indispensável que haja uma lei, sim, a respeito
do procedimento que deve ser adotado pelos magistra-
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dos, sempre em acordo com o decoro das suas fun
ções.

Por isso, o PPS votará "sim" à presente emenda
aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto a
Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, sobre se deseja fazer
uso da palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Quero, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, esta emenda aglutinativa do De
putado José Antonio apresenta uma maneira diferente
de agir com relação a esse procedimento, que éodeco
ro.

Temos o decoro dos parlamentares, e não há lei
complementar alguma que esclareça o que seja. Te
mos o Conselho Nacional de Justiça, que exerce o
contrqle externo da Magistratura e trata da perda de
cargo com relação ao decoro. Este procedimento
aqui remete a uma lei complementar que vai dispor
sobre o que consta do Estatuto da Magistratura, que
é iniciativa do Supremo Tribunal Federal, e, pior, vai
ouvir ainda o Conselho Nacional de Justiça, que é o
controle externo.

Estamos vendo a impossibilidade total de essa
emenda aglutinativa fazer parte do texto da reforma
do Poder Judiciário.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. ExA re
comenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - O Bloco PSB/PCdoB vota
"'sim", Sr. Presidente.

A SRA. ZULAI~ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. ZULAI~ COBRA (PSDB-SP. Sem revi
sao da oradora.) - Sr. Presidente, s6 para esclarecer:
é pela manutenção do texto?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pela ma
nutenção do texto vota-se "não" à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vai votar pelo
acordo. Vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos
que a perda do cargo por decisão do Conselho da M~

gistratura é um avanço significativo. Entretanto, adefinr
ção do que seja decoro faz-se necessária. Creio que
deva haver um aprimoramento do texto. Da forma como
consta no substitutivo da eminente Relatora fica muito
vaga a definição de decoro. Por isso o PT está favorável
à emenda aglutinativa e recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB, tendo em
vista a proposta desta emenda aglutinativa e as pon
derações da nobre Relatora, opta por manter o t~o.

Então, o PMDB vota "não':.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB, ouvindo sua
assessoria, o nobre Deputado Gerson Peres e tam
bém a base do Governo, vai recomendar o voto "não".

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a emenda remete a
questão do decoro para a lei complementar. A Consti
tuição Federal, em seu art. 55, inciso li, que trata dos
parlamentares, nao faz remissão à lei. A definição de
procedimento incompatrvel com o decoro decorre de
cada caso e deve ser mantida como competência do
Conselho, tal como se faz com os parlamentares.

Por isso, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que a pr6
pria instituição deve definir o decoro parlamentar, as
sim como ocorre no Poder Legislativo. Portanto,
quem deve definir o decoro dosjurzes é o PoderJudi
ciário, e não n6s, Sr. Presidente. Seria uma interfe
rência de um Poder em outro. Não podemos fazer
uma lei preceituando a maneira pela qual eles de~em
proceder. Mas, é 16gico, existem maneiras genéricas
que devem ser definidas por todos os cidadãos.

Por isso acredito que o texto de Relatora é
bom. Está co~pleto e correto. E o PFL vota "nao",
para manter o texto da Relatora.

O8R. DUIUO PISANESCHI (PTB - SP. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Govemo vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter inIcio a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
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Srs. Deputados, venham ao plenário, pois esta
mos em processo de votação nominal.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro mantém a posição favorável. O
PTB vota "sim".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reitera o
voto "não" a esta matéria e convoca os seus parla
mentares que se encontram nos gabinetes ou em ou
tras dependências desta Casa a que acorram ao ple
nário, pois teremos, além desta, pelo menos mais
uma votação nominal neste início de tarde.

O PSDB reitera ovoto "não" quanto a esta matéria,
mantendo o texto da Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário, pois estamos em pro
cesso de votação nominal.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda
o voto "não" e apela novamente aos seus parlamenta
res para que venham ao plenário. Temos ainda em
plenário um quorum muito aquém do número de par
lamentares presentes na Casa. Neste instante, esta
mos em votação nominal de matéria constitucional da
maior relevância. Portanto, é fundamental a presença
imediata dos Srs. Parlamentares em plenário.

O PSDB reitera o voto "não", mantendo o texto
da Relatora.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
vemo solicita aos Srs. Parlamentares que venham ao
plenário. A votação é nominal e ovoto é "não", pela ma
nutenção do texto. ~ importante a presença de todos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Parlamentares que permaneçam em plenário e
na Casa, porque teremos novas votações nominais.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em
nome da Comissão de !Educação, Cultura e Desporto,

convido as Sras. e Srs. Deputados para o lançamento
oficial e a regulamentação do Prêmio Darci Ribeiro de
Educação, na próxima quarta-feira, às 10h3Dmin, em
solenidade que contará com a presença de V. ExA, dq
Prefeito de Montes Claros, onde nasceu Darci Ribeiro,
e do Governador do Rio de Janeiro, poronde exerceu o
mandato de Senador com muito brilhantismo, servindo
ao Congresso Nacional até seus últimos dias.

Reafirmo a presença dos Srs. Uderes de Parti
do e dos companheiros da área de educação para
essa solenidade que, sem dúvida nenhuma, será
marcante na vida da educação brasileira e, de forma
especial, desta Casa.

O SR. MILTON MONTI- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR.. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicitamos a pre
sença dos nobres Deputados do PMDB em plenário
para votar 13sta matéria constitucional.

O PMDB, sobre esta emenda aglutinativa, ou
vindo inclusive as ponderações da Relatora, reco
menda o voto "não".

O PMDB solicita aos nobres Deputados que ve
nham ao plenário.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita
aos Deputados que ainda não estão em plenário que
para cá acorram.

Estamos votando "não" nesta votação e temos
mais duas votações nominais. Deputados do PSDB,
por favor, voto "não".

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para um esclarecimento.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (PT- BA. Sem revi··
são do orador.) - Sr. Presidente, V. ExA havia anuncia
do que, mesmo com essa dificuldade de acordo, vota
ríamos dois destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Duas
emendas aglutinativas.

E há um destaque que, dependendo da seqOên
cia, talvez possamos votar: é o Destaque nll 22. De
penderá do andamento da votação.

O SFt. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou- en~
cerrar a votação.

O Slt. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.
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oSR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem revi
sa<> do orador.) - O Governo encaminha o voto "não",
Sr. Presidente, e pede aos seus parlamentares que
compareçam ao plenário e aqui permaneçam, para que
possamos concluir mais votações nominais ainda hoje.

OSR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB, mais uma vez,
solicita aos nobres Deputados da nossa bancada que
venham ao plenário. Estamos votando matéria constitu
cional, que necessita de quorum qualificado - trata-se
de emenda aglutinativa - e recomendamos o voto
"não".

Mais uma vez, o PMDB solicita a presença dos
seus Deputados para votar "não" e manter o texto da
Deputada Zulaiê Cobra, como Relatora desta matéria.

Portanto, o PMDB solicita a presença dos Srs.
Deputados em plenário, recomendando ovoto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
cerrar a votação.

Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado:
VOTARAM
Sim 121
Não 223
AbstençOes 00
Total 344
~ rejeitada a Emenda Aglutinativa nSl 5

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 96/92 - EMÉNDA
AGLUTINATIVA N° 5

Início Votação: 0310212000 12:20

Fim Votação: 0310212000 12:34

Resultado da Votação
Sim 121
Não 223
Abstenção O

Tot;Il da VotJção 344

Art. 17 1

Total Quorum -345

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer ·12:04

Orientação
PFL -Não
PSDB·Não
PMDB·Não
PT-Sim
PPB - Não
PTB-Sim
PDT-Sim
PSBJPCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Não
PPS-Sim
PV-Não
GOV.-Não

RORAIMA
Alceste Almeida
Almir Sá
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robêrio Araújo

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez

Total Amapá: 4

Partido

PMDB
PPB
PFL
PFL
PL

PPB
PTS
PSDB
PMDB

Bloco

PUPST/PSL

Voto

Não
Não
Não
Não
Não

Não
Sim
Não
Não
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Não

Josué Bengtson PTB Sim

Nilson Pinto PSDB Não

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Não

Valdir Ganzer PT Sim

Total Pará: 9

AMAZONAS
José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 4

RONDONIA
Confúcio Moura PMDB Não

Eurípedes Miranda PDT Sim

Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia: 4

ACRE
Jldefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Não

José Aleksandro PFL Não

Márcio Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antõnio Jorge PTB Não

Darci Coelho PFL Não

Igo!:...Avelíno PMDB Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim

Pastor Amarildo PPB Não

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Francisco Coelho PFL Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Sebastião Madeira PSDB Não
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Partido Bloco Voto

Total Maranhão: 10

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não

Antônio José Mota PMDB Não

Arnon Bezerra PSDB Não

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Não

Mauro Benevides PMDB Não

Moroni Torgan PFL Não

Nelson otoch PSDB Não

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Sérgio Novais PSB PSB7PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 15

PIAU(
Átila Lira PSDB Nao

B.Sá PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Gessivaldo Isalas PMDB Não

Heráclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB Não

Mussa Demes PFL Não

Themístocles Sampaio PMDB Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NOBTE
Betinho Rosado PFL Não

Henrique Eduardo Alves PMDB Não

Iberê Ferreira PPB Não

Total Río Grande do ftone~3

PARAiB"A
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abílio PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Não

Damião Feliciano PMDB Não

Marcondes Gadelha PFL Não

Ricardo Rique PSDB Não

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSDB Não

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim
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Partido Bloco Voto

PERNAMBUCO
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim

Inocêncio Oliveira PFL Não

José Mendonça Bezerra PFL Não

Luiz Piauhylino PSDB Não

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Não

Osvaldo Coelho PFL Não

Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Não

Salatiel Carvalho PMDB Não

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSOB Não

João Caldas PL PUPST/PSL Não

José Thomaz Nonõ PFL Não

Olavo Calheiros PMDB Não

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Cleonâncio Fonseca PPB Nao

Jorge Alberto PMDB Não

Marcelo Oéda PT Sim

Total Sergipe: 3

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Coriolano Sales PMDB Não

Eujácio Simões Pl PUPST/PSL Não

Félix Mendonça PTB Não

Geddel Vieira Lima PMDB Não

Geraldo Simões PT Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jairo Carneiro PFL Nao

JaQues Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Nao

João Leão PSOB Não

Jonival Lucas Junior PPB Não

Jorge Khoury PFL Não

José Carlos Aleluia PFL Não

Jutahy Junior PSDB Não

Luiz Moreira PFL Nao

Mário Negromonte PSDB Não

Paulo Braga PFL Não

Paulo Magalhães PFL Não

Reginaldo Germano PFL Não

Roland Lavigne PFL Nao

Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 26

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não

Aécio Neves PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL Não

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Não

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Danilo de Castro PSDB Não

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Não

Gilmar Machado PT Sim

Hélio Costa PMDB Não
Ibrahim Abl-Ackel PPB Não

Jaime Martins PFL Não

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Sim

João Magno PT Sim

José Militão PSDB Não

Júlio Delgado PMDB Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Maria do Carmo Lara PT Sim

Maria Elvira PMDB Não

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires PDT Sim

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PFL Não

Romel Anlzio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Não

Virgllio Guimarães PT Sim

Vittorio Medioli PSDB Não

Total Minas Gerais: 35

EspíRITO SANTO
A1oizio Santos PSDB Não

Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Marcus Vicente PSDB Não

Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Não

Ricardo Ferraço PSDB Não

Rita Camata PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Não
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSl Não
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Não
Dino Fernandes PSDB Não
Dr. Helena PSDB Não
Eduardo Paes PTB Sim
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMDB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoS PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDB Não
Jorge Wilson PMDS Não
Laura Carneiro PFL Não
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSDB Não
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL. Não
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PDT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo Feijó PSDB Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Rubem Medina PFL Não
Siml!io Sessim PPB Não
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO
Alberto Mourão PMDB Não
Alolzio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
AryKara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não
Celso Giglio PTB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Clovis Volpi PSDB Não

Corauci Sobrinho PFL Não

De Velasco PSL PUPST/PSL Não

Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim

Dr. Hélio PDT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Fernando Zuppo PDT Sim

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim

José Genoino PT Sim

José Indio PMDB Não

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Lamartine Posella PMDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Marcelo Barbieri PMDB Não

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Monti PMDB Não

Nelo Rodolfo PMDB Não

Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Uma PFL Não

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PMDB Não

Robson Tuma PFL Não

Rubens Furlan PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Não

Silvio Torres PSDB Não

Vadão Gomes PPB Não

Valdemar Costa Neto PL PUPSTIPSL Não

Wagner Salustiano PPB Não

Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 50

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não

Uno Rossi PSDB Não

Murilo Domingos PTB Não

Teté Bezerra PMDB Não

Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz pedoB PSB/PCDOB Sim

Alberto Fraga PMDB Não

Geraldo Magela PT Sim

Jorge Pinheiro PMDB Não
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDEAAL
Maria Abadia PSOB Não
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMOB Não

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Geovan Freitas PMDB Não
Jovair Arantes PSOB Não
Juquinha PSOB Não
Lidia Quinan PSDB Não
Lúcia Vênia PSOB Não
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Pedro Chaves PMOB Não
Ronaldo Caiado PFL Não
VilmarRocha PFL Não

Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Marçal Filho PMOB Não

Marisa Serrano PSDB Não
Nelson Trad PTB Sim
Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Chico da Princesa PSDB Não
Oilceu Sperafico PPB Não

Or. Rosinha PT Sim
FlávíoArns PSOB Não

Gusta17ó'Fruet PMOB Não
Hermes Parcianello PMOB Não
Iris Simões PTB Sim

Ivanio Guerra PFL Não
José Borba PMOB Não
José Carlos Martinez PTB Sim

José Janene PPB Não
Luiz Carlos Hauly PSOB Não
Márcio Matos PT Sim

Moacir Micheletto PMOB Não
Nelson Meurer PPB Não
Odllio Balbinotti PSOB Não
Oliveira Filho PPB Não
Osmar Serraglio PMOB Não

Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Sim

Total Paranã: 20

SANTA CATARINA
CarJito Merss PT Sim

Edinho Bez PMOB Nãó
Edison Andrino PMDB Sim
Fernando Coruja FlOT Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Hugo Biehl PPB Não

João Matos PMDB Não

João Pizzolatti PPB Não

José Carlos Vieira PFL Não

Luci Choinacki PT Sim
Raimundo Colombo PFL Não

Serafim Venzon PDT Sim

Vicente Caropreso PSDB Não

Total Santa catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Oipp POT Sim

Caio Riela PTB Sim

Darcísio Perondi PMDB Não

Enio Bacci POT Sim

Esther Grossi PT Sim

Fernando Marroni PT Sim

Fattar Júnior PPB Não

Germano Rigotto PMDB Não

Henrique Fontana PT Sim

Júlio Redecker PPB Não

Luis Carlos Heinze PPB Não

Luiz Mainardi PT Sim

Osvaldo Biolchi PMDB Não

Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Não

Paulo Paim PT Sim

Pompeo de Mattos PDT Sim

Roberto Argenta PHOBS Não

Synval Guazzelli PMDB Não

Telmo Kirst PPB Não

Waldir Schmidt PMDB Não

Veda Crusius PSDB Não

Total Rio Grande do Sul: 22
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar a segunda emenda, que foi objeto de aprecia
ção na minha sala.

Sobre a mesa a Emenda Aglutinativa n~ 27, nos
seguintes termos:

EMENDA AGLUTINATIVA N!~ 27
(Regimento Interno, art. 118, § 3!! e arj:. '122)

Dê-se ao § 1Q do art. 115 da Constituição, cons
tante no art. 27 do Substitutivo adotado pela Comis
são Especial, a seguinte redação:

"Art. 115 .
§ 1!! Compete ainda à Justiça do Traba

lho julgar a reclamação para preservação de
sua competência e garantia da autoridade de
suas decisões e executar, de ofício, as con
tribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e
11, e seus acréscimos legais, decorrentes das
sentenças que proferir." (N.R.)

decorrente da fusão da alínea 9, do in
ciso I do art. 105 da CF constante da Emen
da nº 19-CE/99 com o § 1Q do art. 115 da
Constituição, constante no art. 27 do Substi
tutivo adotado pela Comissão Especial.

Justificação

A reclamação como sugerida tem como objetivo
reduzir a demanda judicial. É que a decisão do Tribu
nal Superior do Trabalho pode vir a ser desobedecida,
por exemplo, na fase de execução da sentença traba
lhista. E, nesse caso, caberiam, em primeiro lugar, os
embargos à execução. Depois disso, cortinuando a
desobediência à decisão do TST, caberia agravo de
petição ao Tribunal Regional. Se a desobediência con
tinuasse, à parte ainda caberia o recurso de revista
para o TST.

Em suma: uma questão que pode ser decidida
pelo TST no prazo máximo de quinze dias levaria cer
ca de cinco anos para a solução final e tudo para que
a parte seja contemplada com decisão judicial já pro
ferida em seu favor.

Esse é apenas um exemplo do poder da figura
constitucional da reclamação que, inclusive, eadotada
pelo Superior Tribunal de Justiça no art. 105, inciso I,
alínea f, da atual Constituição Federal.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - De
putado Jutahy Júnior, Primeiro-Vice-Líder do PSDB.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como se trata de
uma reforma técnica que exige conhecimento profun
do sobre a matéria, gostaria que se estabelecesse
aqui um procedimento: o autor da emenda a explica
ria; em seguida, ouviríamos a relatora; e, qepois, os
partidos políticos dariam a sua orientação, para que
assim pudéssemos ter juizo de valor sobre essa im
portante matéria.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra à Sra. Relatora.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem re

visão da oradora.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, esta emenda aglutinativa, de autoria do Depu
tado Jutahy Júnior, dá à Justiça do Trabalho a'possibi
Iidade de que a reclamação possa preservar.a com
petência e a garantia de autoridade das suas deci
sões.

Sr. Presidente, houve discussão no gabinete de
V. 'Exll a respeito dela, o que levou a um acordo.

Gostaria que o Deputado, autor da emenda pu
desse explicá-Ia, até porque eu estava, no momento,
f9ra dessa discussão. Mas tenho certeza de que ela
vai dar à Justiça do Trabalho melhor desempenho e
de que melhora o texto ora aprovado, que é o texto do
Substitutivo.

Era o que tinha a dizer.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra ao Deputado Jutahy Júnior, autor da emen
da aglutinativa.

OSR. JUTAHYJUNIOR (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, essa decisão permi
tirá mais eficácia à Justiça do Trabalho.

A reclamação, como sugerida, tem como objetivo
reduzir a demanda judicial. É que a decisão do Tribunal
Superior do Trabalho pode ser desobedecida, por
exemplo, na fase de execução da sentença trabalhista.
Nesse caso, caberiam, em primeiro lugar, os embargos
de execução. Depois disso, continuada a desobediên
cia à decisão do TST, caberia agravo de petição ao Tri
bunal Regional. Se adesobediência continuasse, à par
te ainda caberia recurso de revista para o TST.

Em suma, uma questão que pode ser decidida
pelo TST no prazo máximo de cinco dias levaria,cerca
de cinco anos para a solução final, e tudo is'so para
que a parte seja contemplada com decisão judicial já
proferida em seu favor.

Esse é apenas um exemplo do poder da figura
- constitucional da reclamação, inclusive adotada pelo
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Superior Tribunal de Justiça no art. 105, inciso li, aU
nea f, da atual Constituição Federal.

Em resumo, Sr. Presidente, isso facilita a recla
mação e até a eficácia, agilizando a Justiça.

Por isso, votamos "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção a Emenda Aglutinativa. Vamos ouvir os Srs. Lide
res.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, sobre o encaminhamento dos
trabalhos.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estou muito preocu
pado com o quorum da Casa e com certa dispersão
do Plenário.

Ainda há pouco 340 parlamentares votaram.
Matérias dessa natureza, que traduzem até um con
senso, de repente, por falta de quorum, podem dei
xar de ser votadas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se V Exa
me permite, vamos fazer o seguinte: vamos votar!

O SR. MARCELO DÉDA - Que os Lideres mo
bilizem as suas bancadas pelo menos quanto a esta
matéria acordada, a fim de que consigamos atingir o
quorum e possamos aprová-Ia, já que - pelo que eu
saiba - não há nenhuma divergência no tocante ao
conteúdo dessa emenda aglutinativa.

Faço um apelo aos Srs. Deputados no sentido
de que compareçam ao plenário, para não colocarem
em risco uma medida que vai aperfeiçoar o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Temos, na verdade, 455 Deputados na Casa,
mas vamos tomar cautela, atendendo à sugestão de
VExa. de votar apenas esta emenda aglutinativa. Na
terça-feira próxima, eu já convoco uma reunião de LI
deres, às 15h, para que prossigamos nesta fórmula
de acordos que tem sido muito útil.

Portanto, vamos votar ainda esta emenda aglu
tinativa.

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

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

O SR. BABÁ (PT- PA Sem revisão do orador) 
Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo com
a orientação do Partido dos Trabalhadores.

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

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - a PV vota conforme o acordo,
vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, sabemos que o re
curso atende a uma reivindicação de natureza psico
lógica do individuo: ninguém se conforma, de uma
primeira vez, em ver obstada a sua vontade ou seu in
teresse, dai o duplo grau de jurisdição. Entretanto, há
que se conceder mais eficácia e maior celeridade às
decisões da Justiça do Trabalho.

Atenta a essa questão, abancada do PPS entende
eficaz e positiva a proposta de emenda aglutinativa e,
por isso, votará "sim", dando mais eficácia e celeridade
às decis6es da Justiça do Trabalho em nosso Pais.

a PPS vota "sim".
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido li
berai entende que é um grande avanço na reforma do
Judiciário acelerar a nossa Justiça. Para o povo bra
sileiro, a morosidade da Justiça é injustificável.
Entendemos que a aprovação do-jeito como foi pro
posta na reunião de lideres traz avanço e beneficio
ao povo brasileiro, que, às vezes, espera cinco, dez
anos para ter seu direito determinado pela Justiça.

Encaminhamos o" voto "sim".
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PSB/PCdoB
cumpre o acordo feito na reunião de lideres votando a fa
vor desta proposta, embora não tenha sido cumprido o
mesmo acordo com relação à emenda anterior, feito
também na reunião de lideres, de iniciativa do Bloco
PSBIPCdoB. Não foi feito em entendimento a qualquer
pleito de juizes, mas no entendimento de que o conceito
de decoro precisa de uma qualificação juridica, que é ne
bulosa atualmente.

Apesar disso, entendendo que esta matéria é
relevante, que a emenda aglutinativa do PSDB é cor
reta, avança em relação ao texto aprovado, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim", cumprindo o acordo.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprindo o
acordo celebrado, hoje pela manhã, na reunião de lide
res, o PDT honrará a sua palavra e votará "sim" a esta
emenda, sem comentar, naturalmente, o comporta
mento dos que votaram de modo distinto quando da
apreciação da primeira emenda aglutinativa.

Essa emenda é de oportunidade, de toda con
veniência, Sr. Presidente. Ela se destina a conferir à
Justiça do Trabalho instrumentos e mecanismos pro
cessuais para preservação da competência da Justi-
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ça do Trabalho, esse ramo da justiça obreira, da justi
ça que trata dos conflitos entre as forças do trabalho e
do capital, no sentido de preservar a sua competência
e assegurar a eficácia de suas decisões.

Ora, Sr. Presidente, quem descumpre ordinaria
mente as decisões da Justiça do Trabalho? Ou seja, em
favor de quem são descumpridas essas decisões?
Sempre em favor do empregador, do reclamado.

Portanto, conferindo-se à Justiça do Trabalho
esse instrumento processual para tomar eficazes as
suas decisões em favor dos reclamantes, dos traba
lhadores, o PDT s6 pode votar "sim". Portanto, pela
aprovação da emenda aglutinativa.

O PDT encaminha o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. ANíBAL GOMES - Sr. Presidente, peço

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

ExA a palavra.
OSR. ANíBAL GOMES (PMDS - CE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTS?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTS - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTS vota "sim" à
emenda, porque entende que ela aperfeiçoa o texto, dá
mais autoridade à Justiça do Trabalho e vai contribuir
para o aperfeiçoamento da democracia do Pars.

O PTS encaminha o voto "sim".
O SR. ODElMO LEÃO (PPS - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS encaminha o
voto "sim".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisAo
do orador.) - Sr. Presidente, a emenda aglutinativa do
Deputado Jutahy Junior aperfeiçoa o texto que a Re
latora apresentou. S. Ex.ll, na verdade, está buscando
fortalecer a executoriedade nas decisões do TST.
Com isso, evita-se que se tenha a velha e infeliz práti
ca de se retardar a tramitação dos feitos, em prejurzo,
especialmente, dos trabalhadores que têm, nos débi
tos trabalhistas, uma drvida de origem alimentar.

Portanto, Sr. Presidente, o Partido dos Traba
lhadores vota a favor da emenda, porque crê que ela
vai acelerar a tramitação dos feitos trabalhistas.

O SR. PRES1DENTE (Michel Temer) - O PT
vota "sim".

Como vota o PMDS?

o SR. MILTON MONTI (PMDS - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, essa emenda agluti
nativa do Deputado Jutahy Junior, sem dúvida, apri
mora o texto da Reforma do Judiciário, que estamos
votando.

Sabemos que o trabalhador brasileiro, muitas
vezes, se decepciona com a demora em conquistar
pleitos, reclamações trabalhistas justas e corretas.

O processo, julgado na junta, é julgado no Tribu
nal Regional, no TST aqui em Srasflia, e, quando da
execução e da determinação do pagamento, há possi
bilidade de novos recursos e de postergação desse pa
gamento. Essa emenda tem o condão de fazer com
que, uma vez julgada em última instância, o reclamante
tenha o direito de receber aquilo que lhe é devido.

Por isso, acho que esse é um grande aprimora
mento e vai ajudar, especialmente, os trabalhadores,
que, muitas vezes por artiffcios hoje previstos na
Constituição, deixam de receber aquilo que é de mais
sagrado, como o próprio salário.

O PMDB, então, vota "sim", porque esse é um
aprimoramento muito importante do texto da Consti
tuição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB
vota "sim".

Como vota o PSOB?
OSR. JUTAHY JUNIOR(PSDS - BA. Sem revi

sao do orador.) - Sr. Presidente, como autor da pro
posta, sinto-me honrado por ter recebido a t'"9nimi·
dade da Casa quanto à aprovação deste projeto que
é essencial para agilizar os processos na Justiça do
Trabalho, para que o trabalhador nao fique esperando
sua sentença em razao da demora dos acordos, devi
do a atitudes protelatórias.

O PSOB, unanimemente, com os demais parti
dos, recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comq
vota o PFL?

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revido do orador.) - Sr. Presidente, elogio a emenda
do Deputado Jutahy Junior, que evitará uma grande
demanda judicial, sobretudo na Justiça do Trabalho.
Uma decisão cio "r8T, que poderia ser contestada, irá
desaparecer, a várias procrastinações deixarão de
existir, benef.ciando o trabalhador e aquele que tem
uma reclamaçl~o a fazer. A emenda fortalece sobre
modo a Justiça do Trabalho.

O PFL recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Governo?
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, O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo reco
menda o voto "sim".

~ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter inIcio a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de ,cada

posto.
O SR. WEUNTON FAGUNDES - Sr. Presiden-

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

Exª a palavra.
O SR. WELlNTON FAGUNDES (PSDB - MT.

Sen, revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido. I

O SR. PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do PSDB.

.O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo dar
como lida a Carta de Aparecida, dos aposentaqos e
pensionistas que se reuniram no último final de sema
na, pleiteando que ocorra no ano de 2000 o que não
aconteceu em 1999. Ironicamente, esse ano foi de
clarado como o Ano Internacional dos Idosos. .

Vários proce!?sos ajuizados há mais de quator
ze anos, com diversas ordens de pagamento, por
parte da Justiça, ainda não tiveram suas soluções
concretizadas, pois a Previdência, usando de artima
nhas, nunca concorda com as contas apresentadas
pelo auditores e solicita novos cálculos com a finali
dade pura e cristalina ~e não efetuar os pagamentos,
empurrando sempre para a frente esses pagamen
tos, o que constitui uma vergonha para o nosso PaIs.

Nunca é demais lembrar que muitos aposenta
dos e pensionistas, cOjos nomes constam desses
processos, já morreram sem serem ressarcidos de~-

ta injustiça de que foram vítimas. . , ,-,
Não sabemos, efetivamente, o,que e ,tã sendo fe

ito com relação a todos os aposentados, Por issq, peço
a autorização de,V. ExB para darcomo lida esta carta ~a

COl)federaç~o Brasi!ei~ ~~;Ap'o~~ntados e ~enrionis

tas - COBAP, chamada de.Carta de Aparecida.
,'CART~A QUE-SiRt;F.F-RE Q ORADOR

CARTA DE APARECIDA

o ano de 1999, ironicamente declarado como o
ANO INTERNACIONAL DO IDOSO, foi marcado, mais
uma vez, pela incongruência do Govemo em relação
aos Aposentados e Pensionistas, a começar pela inten
ção de passar a cobrar dos inativos a Contribuição Previ
denciária, oque, na realidade, é mais uma artimanha go
vernamental para reduzir ainda mais nossos minguados
"Benefícios". Beneficios no Iinguajar deles, mas na reali
dade, um direito que nos é concedido depois de passar
mos boa parte da existência contribuindo para a manu
tenção do Sistema. Se analisarmos bem, o que nos 'é
devolvido, em muitos casos, não paga nem os juros do
que foi por nós depositado na conta da Previdência du
rante todos os anos em que estivemos em atividade.
Isso faz com que, em muitos casos, em vez de termos
um merecido descanso depois da árdua batalha que'tra
vamos para ter uma sobrevivência dignaedar um pouco
de, ~onforto para nossa família, precisarmos arrumar
uma nova ocupação para não morrermos de fome ou
por falta de medicamentos.

Outro fato lamentável foi que, no desenrolardo ano de
1999, os nossos governantes não fizeram o mínimo esforço
e nem demonstraram nenhuma força de vonlade em resol
vermuitos casos envolvendoAposenlados, Pensionistas eo
INSS. Muitos processos ajuizados há mais de 14 anos e,
com diversas ordens de pagamento por parte da Justiça,
ainda não tiveram sua soluções concre1izadas, pois a Previ
dência, usando de sórdida artimanha, sempre não concorda
qom as cori~l:i apresentadas pelos auditores esolicita novos

, cálCUlos, ç:om 'a finalidade pura e cristalina de não efetuar
seus pagamelltos, empurrando para osucessoressa conla,
Óque cônst1tUi uma vergonha para o nosso PaIs. Nunca é

. dem,lis lembrar que muitos Aposentados e Pensionistas,
cujos nomeSConstam nesses processos, já tiveram oseu ci
cIo de'vid~ encerrado, ou seja, já morreram sem serem res

~ 5arcidos déSSa injustiça de que foram vítimas.
,-, O que está acontecendo com a Saúde Pública é
dma ver'dadeira catástrofe. Graças ao desleixo do Go
ve'rflo:' mô.l$stias que eram de diffcil ocorrência ou já
estavam praticamente erradicadas, voltaram a se ma
nifesta~~9m incrlvel freqOência. Além disso, os idosos,
cq,m o PtSO do~ anos, têm seu sistema imunológico
debilita,do, e precisam mais dos cuidados médicos.
Nesselli}Qrn~nto é que começa seu martírio: muitos
chegatl;l;,~ morrer nas filas de atendimento, sem con
seguir ao menos marcar uma consulta. O que é feito
com essa mentira da CPMF? Bem, entendemos que
parao,Gove'rno, é um grande negócio, porque ele quer
transforma-la em Imposto DefinitIVo.

.. ' I 11'''.,: ~ ~ I I ~
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Com relação aos remédios, o que aconteceu foi
uma mostra da incapacidade do Govemo. Os laboratórios
foram autorizados a aumentar os preços, sob a alegação
de que com a alta do dólar, amatéria-prima empregada na
sua confecção (que é importada), aumentou de preço (em
real) e, por isso, precisava de um reajuste. Só que o Go
vemo não fiscalizou esses reajustes. Depois de apurar
que esse percentual foi muito alto, decidiram investigar os
laboratórios, para verificar se os reajustes não seriam
exorbitantes. Ou seja, depois da casa arrombada, colocou
tranca nas portas. Isso, para enganar o povo, pois, todos
sabemos que quando o preço é aumentado, dificilmente
toma a baixar.

Nossas perdas salariais aumentaram a cada
ano, pois os índices aplicados para sua correção são
manipulados ao bel-prazer do Govemo. Para agravar
ainda mais esse quadro, os Precatórios dos Aposenta
dos e Pensionistas continuam nas gavetas do esqueci
mento, não tendo a menor expectativa de quando se
rão pagos. Mais um desrespeito ao idoso.

Nosso Governo, cuja prioridade é implantar um
Projeto Neoliberal, não mostra a menor intenção de
amenizar o desemprego, que já alcança índices alar
mantes, alcançando mais de dez por cento da popula
ção economicamente ativa.

A criação de empregos, carro-chefe de sua plata
forma para a reeleição, não deixou de ser mais uma
mentira do nosso "Presidente", assim como a mão es
palmada na primeira eleição.

Enquanto persistir a irresponsabilidade nesse
Governo, infelizmente não vemos perspectivas de me
lhoras para o povo do Brasil, pois, parece. até Deus, ao
ver tantas injustiças praticadas nesse Pais governado
por um Ateu. está deixando de ser Brasileiro.

A Cobap tem envidado esforços para, em nome
de suas FederaçOes e Associações filiadas. procurar
agilizar a Justiça e dar uma resolução para esses pro
cessos.

Fazemos votos que 30 de janeiro de 2000, dia do
Ato Ecumênico, anualmente celebrado em Aparecida
do Norte, como parte das ComemoraçOes do "Dia Na
cional do Aposentado", ao abraçarmos a Basílica de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira
do Brasil. seja o início de uma nova era para os Apo
sentados e Pensionistas desta terra. Quem sabe, nes
te ano jubilar para o Cristianismo, possamos ser teste
munhas de um Milagre e ver resolvidas todas as pen
dências em relação à Previdência e deixemos de ser
tão marginalizados como estamos sendo ultimamente.

Como não podemos fazer como as águas dos rios
que, ao encontrarem um obstáculo, desviam-se para

continuarem o curso, nós. Aposentados e Pensionistas,
precisamos nos unir para darmos uma demonstração de
força e encontrarmos um meio de derrubar os empeci
lhos que sempre surgem em nossos caminhos.

Aparecida do Norte, 30 de janeiro de 2000.
COBAP - Gonfederação Brasileira de Aposenta

dos e Pensionistas
FAPESP - Federação de Associações e Departa~

mentos de Aposentados e Pensionistas do Estado de
São Paulo.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conclamo
os Srs. Deputados a que venham ao plenário. Quero
comunicar, mais uma vez, que esta é a última votação,
tendo em vista a ponderação dos Srs. LIderes no senti
do de que continuássemos a realizar as reuniões, na
minha sala, a fim de virmos mais ou menos acordados
para o plenário com relação aos destaques. Por isso
mesmo. fica desde já convocada reunião de LIderes
para terça-feira, às 15h, quando continuaremos a exa
minar os destaques. Em seguida, vamos votá-los no
plenário. Portanto, esta é a última votação do dia.

A SRA. AL.CIONE ATHAYDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. AL.CIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei "não", acompanhando o PPB.

O SR. PAULO MOURÃO (PSDB - TO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com o PSDB.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente. votei de acordo
com a orientação do partido na votação anterior.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, votei com o meu partido na
votação anterior.

OSR. SÉRGIO BARROS (PSDB - AC. Sem vo
tação do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, acompanhei a orientação do partido.

OSR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Sem revi
são do orador. ) -. Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei o voto do PFL.

O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO (PPB 
MA. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior. votei com a Liderança do PPB.

O SR. WERNER WANDERER (PFL - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do partido.
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oSR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Sem re
vi8Io do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com a orientação do meu partido, o PMOB.

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

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

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estamos encaminhando su
gestAo ao Ministério dos Transportes, sugerindo que
na emissão dos trquetes de pedágio conste também
a placa do automóvel. É necessária a inclusão obri
gatória da placa do automóvel, porque auxilia nas
técnicas de identificação e também serve para a elu
cidaçêo de roubos - de cargas e de vefculos - em
todo o Pars. Enquanto não houver técnicas de identi
ficação mais avançadas, estaremos, com isso, impe
dindo a evasão fiscal com a utilização de trquetes não
relacionados com as placas dos verculos.

Esta é a sugestão que encaminhamos ao Minis
tério dos Transportes.

O SR. LUCIANO BIVAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. LUCIANO BIVAR (Bloco/PSL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei com o Bloco Parlamentar.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO. sem
revisão da oradora) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei com o PMOB.

O SR. JOSÉ L1NHARES (PPB - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o partido.

O SR. DEUSDETH PANTOJA (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei conforme a orientação do partido, o PFL.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com o partido.

O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, acom
panhei o voto da Liderança do PFL.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT- SP. Sem revi
do da oradora.) - Sr. Presidente, votei "sim" na vota
ção anterior.

O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei com o partido.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

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

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, fazemos um pronunciamen
to de saudaçêo a O. AntOnio Afonso de Miranda, Bispo
de Taubaté, que há 25 anos, na cidade de Lorena, cri
ou a Fundação Cançêo Nova. Hoje, a Canção Nova é
dirigida pelo padre Jonas Abib, e se espalhou por todo
o vale do Parafba - Lorena, Queluz, São Paulo e Ca
choeira Paulista - onde nós ternos a Rádio Cançlo
Nova, a TV Canção Nova, que faz um trabalho de
evangelização muito grande em todo o Brasil.

Sr. Presidente, existem pessoas que trazem uma
aura positiva, estimulante, que nos reconfortam e nos
conduzem no dia-a-dia com sabedoria, tendo corno
guia os ensinamentos que encontramos nas santifica
das páginas brblicas. Uma dessas pessoas é, indubita
velmente, o padre Jonas Abib, fundador e condutor da
Fundação Canção Nova, com sede na cidade de Lore
na, no Vale do Parafba, que realiza um notável serviço
de evangelização por intermédio dos meios de comuni
caçêo social e que comemorou recentemente o seu Ju
bileu de Prata de funcionamento.

Padre Jonas, Sr. Presidente, é o exemplo edifi
cante de uma Igreja viva, presente e partrcipe no coti
diano de nossa população, ajudando nosso povo a
enfrentar os desafios da vida, transformando as pe
dras do caminho no alicerce seguro de um futuro me
lhor, marcado pelo amor e a fraternidade.

A história da Canção Nova, que hoje conta com
emissoras de rádio e televisão, produtora de fitas e
CO, editora de livros ejornais voltados exclusivamente
para a evangelização, remonta ao ano de 1976, quan
do o então Bispo da Diocese de Lorena, que posterior
mente seria Bispo de nossa Taubaté, D. AntOnio Afon
so de Miranda, recebeu uma edição da "Exortação
Apostólica Evangelli Nuntiandi", do Papa Paulo VI, de
imorredoura memória. Impressionado com o conteúdo
desse documento, quis o jovem bispo nascido nas Mi
nas Gerais começar imediatamente um trabalho con
creto de evangelização e catequese e optou por uma
iniciativa'a partir dos jovens, que contavam com um
movimento atuante na diocese. Para concretizar tal
desiderato, encarregou o padre Jonas Abib de reali
zar cornos jovens, com quem já vinha trabalhando,
aquilo que se encontra no nllmero 44 da "Evangelli
Nuntiandi-: "Verifica-se que as condições do mundo
atual tomam cada vez mais urgente o ensino catequéti
co, sob uma forma de um catecumenato, para numa-



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 06241

rosos jovens e adultos que, tocados pela graça, des
cobrem pouco a pouco o rosto de Cristo e experimen
tam a necessidade de a Ele se entregar".

D. Antônio Afonso percebeu que deveria fazer
alguma coisa com os jovens, que receberam uma s6
lida formação de doutrina da Igreja na vivência do
Evangelho. E os fatos demonstraram que havia inspi
ração na designação de D. Antônio Afonso. Aqueles
jovens se entusiasmaram e foram tocados pela gra
ça, descobriram de maneira nova a pessoa de Cristo
e sentiram a necessidade de a Ele se entregar. Ap6s
dois anos de catecumenato estavam preparados
para um passo à frente. Foi quando padre Jonas lan
çou um desafio, desejando saber quem estava dis
posto a deixar suas casas para viver em comunidade,
para realizar aquele trabalho. O desafio foi aceito e,
no dia 2 de fevereiro de 1978, um grupo de oito jo
vens, padre Jonas e três religiosas começaram a vi
ver em comunidade, ao mesmo tempo em que, com a
transferência de D. Antôl)io Afonso, assumia a Dioce
se de Lorena D. João Hip6lito de Moraes. Foi ele
quem deu a permissão de começar esta notável ex
periência de uma comunidade de vida apost6lica.
Com muita sapiência, padre Jonas assim diz: "Nasce
mos na Igreja e para a Igreja; nascemos da evangeli
zação para a evangelização. Nascemos de uma exor
tação apost6lica que urge evangelizar os batizados e
entrar na aventura de utilizar dos meios de comunica
ção social. Somos uma famflia eclesial aberta aos di
ferentes estados de vida, Jovéns e adultos, casados e
solteiros, celibatários, sacerdotes e diáconos. SOIllOS
Renovação Carismática, estamos comprqmetidos
com a renovação da Igreja levando a todos os cris
tãos, sem acepção de pessoas, a graç~do 'Sereis ba
tizados no Esprrito Santo"'.

Padre Jonas Abib nasceu no dia 21 de dezembro
de 1936, em Elias Fausto. São Paulo, filho de Sérgio
Abib, de descendência libanesa, e de Jo~pha Pache
co Abib, descendente de italianos. Aos 7 anos iniciou
seus estudos no Colégio Padre Moye; aos 12 anos
passou a estudar no Liceu Coração de Je~us e atraba
lhar nas suas oficinas de artes gráficas, setor de enca
dernação. Com 13 anos foi transferido para o Ginásio
São Manoel de Lavrinhas, com o objeij~o de inte
grar-se ao seminário salesiano, de onde mais tarde
partiria para Pindamonhangaba, vindo a cursar o 2.11
grau no Instituto do Coração Eucarrstico. Estudou Filo
sofia e Pedagogia no Instituto Salesiano Q~ Lorena e
cursou Teologia no Instituto Teol6gico Salesiano Pio XI
do Alto da Lapa, São Paulo, ordenando-se sacerdote
no ano de 1964.

Para cumprir rigorosamente o lema de evangelizar
por intermédio dos meios de comunicação. o grupo Can
ção Nova começou a gravar programas religiosos e a ofe
recê-los às emissoras de rádio da região. Até que, em
1980, com a ajuda dos fiéis, foi adquirida urna pequena rá
dio na cidade de Cachoeira Paulista. Por seu perfil religio
so, padre Jonas percebeu de imediato que a emissora
não poderia trabalhar com comerciais. Aos poucos foi
suscitando nos coraçOes das pessoas o desejo de contri
buir com esta obra, criando-se o Clube do Ouvinte, que
hoje conta com associados em todo o Brasil.

O trabalho de evangelização cresceu muito nesses
25 anos da Canção Nova, Sras. e Srs. Deputados. Hoje a
Fundação João Paulo 11, obra mantenedora do Sistema
Canção Nova de Comunicação, tem sua sede em Cacho
eira Paulista, onde estão instaladas suas emissoras de rá
dio e televisão. que podem ser sintonizados em todo o
Brasil e diversos parses do mundo via satélite. a produtora
de discos e fitas, a editora de livros e jornais. assim como
um grande centro de evangelização.

Na cidade de Lorena encontra-se a Casa de
Evangelização Santa Mãe de Deus, onde durante toda
a semana formam-se os Grupos de Oração e Forma
ção Espiritual. além de aulas de violão e oração pesso
al. Em Lorena há ainda uma ampla livraria. onde são
encontrados todos os produtos da Canção Nova. Em
Queluz encontra-se a Casa de Maria, chamada na
obra de "o ventre da mãe". Trata-se de uma casa de
formação de noviços. Os jovens. quando mostram vo
cação, ali permanecem durante seis meses, receben
do intensiva formação. A obra também encontra-se na
cidade de São Paulo. com a Missão de Santana. A
Canção Nova, Sr. Presidente, chegou com seu modo
peculiar de evangelização ao pars irmão Portugal, es
tando hoje presente na freguesia de Calvaria de Cima,
onde conta com uma casa paroquial, no atendimento
aos nossos irmãos portugueses.

E para aquelas pessoas que não podem compare
cer à sua sede, em Cac~oeira Paulista, nem conseguem
sintonizar seus programas de rádio e televi5ao, padre Jo
nas Abib criou o SOS Oração, com atendimento persona
lizado pormeiodo telefo':le. Para padre Jonas, "esse aten
dimento foi o caminho que Deus nos mostrou para aten
"dennos as pessoas.que·estão impossibilitadas de vir até
Canção Nova; pessoas com necessidades ffsicas e espiri
tuais, necessitadas de oração". A Casa de Mãe Maria e
Mestra tem umaequipe de peSsoas.que trabalham di.alia
mente para atender com amor, carinho e alegria a todos
.que ligam querendo'B.brjr~sCQrações. No 8119 de 1998,
por e~~mplo, mais de ~Q, mil, pessoas fpraou~tendidas

pelo SOS Oraçao, rece~do conforto e atenção.
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Com esta sfntese da história de evangelização
da obra Canção Nova, gostarfamos de ressaltar o
proffcuo trabalho de apostolado desenvolvido pelo
padre Jonas Abib e toda sua equipe de colaborado
res. Aproveitamos do ensejo para cumprimentarmos
a todos os fundadores, diretores e integrantes da
Fundação João Paulo 11, pelos 25 anos de amor, dedi
cação, fé e religiosidade dedicados à Igreja e ao povo
de Deus.

Cremos que esse serviço de comunicação leva
com dignidade a evangelização católica a serviço da
vida e da esperança, confiante na coerência do projeto
de Deus e no crescimento das comunidades ecIesiais.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamen
to seja divulgado em A Voz do Brasil e no Jornal da
Câmara.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

OSR. OSMÂNIO PEREIRA (PMDB - MG. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PEDRO CANEDO (PSDB - GO. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente; na última votação,
votei com a Liderança do partido.

O SR. ARTHUR VIRG(LIO (PSDB - AM. Sem
Iavisa0 do orador.) - Sr. Presidente, nas votaçOes an
teriores, segui a orientação do LfderArnaldo Madeira.

O SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Sem revi
sAo do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o PSDB.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

OSR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
lisAo do orador.) - Sr. Presidente, louvo o trabalho de
~ciliação que V. Exa tem desenvolvido junto aos !f
ieres na questao da Reforma do Judiciário. Temos
lcompanhado as reuniões da Liderança e observei
')mo V. ExA, na condição de Presidente da Câmara
lS Deputados, conseguiu induzir-nos a ter paciência
Ira esperar o momento em que, com tempo para re-

t tir e consultar as áreas de interesse em cada maté
e de forma ordenada, os !fderes pudessem fazer
!raçOes no bom relatório da Deputada Zulaiê Co
.Assim, com bastante determinação, progredimos

I democratização da Justiça no Brasil.

Deixo registrado nosso elogio à V. Ex- pela mane
ira serena e até humilde com que V. Ex- se coloca dian
te dos !fderes para permitir a conciliação das idéias.

A SRA. ELCIONE BARBALHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB - PA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
910 anterior, votei com o partido.

O SR. ELISEU RESENDE (PFL - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a orientação do partido.

OSR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votaç08s anteri
ores, votei com a Liderança do partido.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço pronuncia
mento sobre a comemoração dos 390 anos de ltu, ci
dade que tem V. ExA como um dos mais proeminentes
professores de sua Faculdade de Direito.

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, fundada
em 1810, a cidade de Itu, hoje, dia 2 de fevereiro, c0
memora 390 anos. "Berço da República Brasileira·,
"Terra da Convençao Republicana", nascida à som
bra de uma capela em honra de Nossa senhora da
Cancleléria, erigida por Domingos Fernandes e seu gen
ro Cristovêo Diniz, por volta de 1610, graças ao espfríto
empreendedor da brava gente paulista, berço do pintor
Almeida Junior, do Regente Feijó, do maestro Elias
Lobo, do Presidente Prudente de Moraes e de padre
Bento Dias Pacheco, dentre tantos outros nomes ilustres
que este generoso chão ofereceu ao Brasil, é composta
por um povo altivo e gentil, vitoriosa mescla das mais al
taneiras e antigas famnias brasileiras, com aforça ea pu
jança dos sonhadores imigrantes que para aqui vieram.

OCUpando um área de 642 quilOmetros quadrados,
o Municfpio de ltu situa-se na chamada zona de depres
são periférica do Estado de São Paulo, distando da capital
do EsIado, cerca de cem quilômetros. De dima agradável,
oscilando entre o tropical e o temperado, a temperatura
varia de 22 a 16 graus centígrados. O verão é quente e o
invemo é seco. Localizado entre as cidades de campinas
e Sorocaba, tem como Municipios vizinhos: Indaiatuba,
ltupeva, cabreúva, São Roque, Mairinque, Sorocaba,
Porto Feliz, Elias Fausto e Salto.
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Itu, pelas suas tradições e recordações de um
passado glorioso, unido às belezas naturais, tem ine
qufvoca vocação para a indústria turfstica. É possui
dora de vários "sobradões coloniais" que atestam as
riquezas de antigamente; destacam-se a "Casa Impe
rial», onde hospedou-se, em várias oportunidades a
famflia imperial brasileira e a "Casa do Bandeirante
Ituano". Como antigo centro irradiador de cultura, é
possuidora de vários museus, como o Museu Repu
blicano, o Museu Militar e o Museu de Energia Elétri
ca, entre outros.

A cidade possui, ainda, várias faculdades e um
centro Universitário, além de inúmeras escolas de alto
padrão. Ademais, diversos hotéis, campings, antiquári
os, restaurantes e shopping centers e casas notumas
recebem acolhedoramente todos que ali aportam.

Conhecida como "Roma Brasileira", é na beleza
de suas igrejas que destacam-se a grandiosidade de
sua história e a extrema religiosidade de seu povo.

Na igreja de Nossa Senhora da Candelária, a
Matriz de Itu, podem ser apreciadas obras de pintores
como Almeida Junior, Padre Jesufno do Monte Car
melo e Lavfnia Cereda, na de Nossa Senhora do Pa
trocfnio, das mais belas, onde oficiava missas o Re
gente do Império, padre Diogo Antonio Feijó, encon
tra-se o túmulo da venerável madre Maria Teodora,
em processo de beatificação, fundadora do antigo co
légio. Na Igreja do Bom Jesus, primeira matriz de Itu,
encontra-se a sede do Santuário Nacional do Aposto
lado da Oração no Brasil, organizado em 1871; na de
Nossa Senhora do Carmo, localizada ao fundo de
uma alameda de palmeiras imperiais, o grande valor
artfstico de seu interior é ressaltado pelos murais do
padre Jesufno do Monte Carmelo; na de São Benedi
to encontra-se, em artfstico relicário, um fragmento
ósseo de seu orago; na de Nosso Senhor do Horto,
que evoca a piedosa obra do padre Bento, encon
tra-se o túmulo do missionário; e na singela e bonita
Capela de Santa Rita, datada de 1728, diariamente,
há séculos, os fiéis demonstram sua fé.

Além das igrejas citadas, encontramos as de São
Judas Tadeu, Nossa Senhora da Aparecida, São Vicen
te, São José, São Luiz, São Cristovão, São Camilo, São
João de Deus e Santa Cruz. A cidade possui, ainda, o
imponente Cruzeiro do Largo de São Francisco, erguido
em cantaria, o Mosteiro Concepcionista Nossa Senhora
das Mêrces e o Convento da Imaculada Conceição.

Ligando Itu a Cabreúva, a Estrada dos Romeiros,
a primeira "Estrada Parque" do Pais. margeia o Rio Ti
etê e tem em seu trajeto a Gruta Escalada da Glória,
com mina d'água, oratório e mirante, de onde podem

ser observadas as extraordinárias belezas naturais da
região. De todas as riquezas com que a natureza aqui
nhoou o Municfpio, ajóia mais bela é o Parque do Var
vito. único no Brasil; é a mais importante exposição
desse tipo de rocha em toda América do Sul. Nos ve
Ihlssimos sedimentos, testemunhas das eras glaciais,
entre bosques, lagos e cascatas, visitantes e estudan
tes de geologia e ecologia podem verificar rastros de
animais com milhões de anos de idade.

Para finalizar, um pequeno trecho do Hino de Itu
que resume o sentimento dos que habitam e visitam
este heróico solo dos paulistas que libertaram e ex
pandiram nossa pátria. Itu: "A Fidellssima", "Cidade
Cinema", "Vale do Sol"!

Parabéns Itu! Que sua beleza, seus monumen
tos e suas tradições se perpetuem na memória e na
história brasileira!

Sr. Presidente, sei que V. ExA, como ituano de
coração, associar-se-á a essas homenagens que es
tamos prestando à importante cidade, berço da Repú
blica, que completou 390 anos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - De fato,
associo-me a V. ExA na feliz lembrança de homenage
ar a grande cidade de Itu. Tenho ligações sentimentais
com Itu, até pela razão que V ExB indica, tendo sido
professor e diretor da Faculdade de Direito. Sei que V.
Exll tem vlnculos, pela sua esposa, D. Ika, e por toda a
famflia de sua esposa. Portanto, V. ExA é freqüentador
daquela cidade e tem Itu também na sua mente e no
seu coração.

Associo-me, portanto, à V. Exll na homenagem
que presta a Itu.

OSR. LUIZANTONIO FLEURY- Obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. ANTONIO KANDIR - Sr. Presidente, peçQ
a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB - SP. Sem rE~

visão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
votei de acordo com a bancada do P5DB.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

OSR. PAULO DELGADO (PT- MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não posso deixar de regis
trara minha indignação eperplexidade com oato do Pre
sidente da Funai, que, apesar de o Presidente da Repú
blica ter tentado consertar a sua atitude impensada e in
justificável em relação ao sertanista Orlando Villas BOas,
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insiste na sua posição, confrontando a posição do Presi
dente da República e, certamente, do Ministro da Justi
ça. ~, sob todos os aspectos, uma pessoa despreparada
para a função que exerce, e nao conhece aqueles com
quem trabalha. NaD vejo outra sarda para o Governo
brasileiro a não ser - mantendo coerência com o ato ele
telefonar para o sertanista Orlando Villas BOas - demitir
o Presidente da Funai, que insiste na sua posição con
denável e equivocada.

I: o registro que faço, Sr. Presidente. Espero que
o Governo brasileiro saiba que esse tipo de subalterno,
em funções dessa importancia, atrapalha o Brasil, tanto
na sua polftica indigenista como também nas relações
internacionais com antropólogos e intelectuais do n[vel
de Orlando Villas Boas.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, peço permis
são a V. EX- para fazer um registro com referência à
Comissão criada para analisar a transposição das
águas do rio sao Francisco.

Sou um deputado que representa vasta área do
São Francisco. Ao longo da minha carreira, tive opor
tunidade de trabalhar com os ribeirinhos, com o uso
múltiplo da água, com a geração de eletricidade. Eme
assusta, Sr. Presidente, quando querem transformar
uma questão, que seria o problema de um programa
para o desenvolvimento do Nordeste, num instrumen
to de pressão para que seja feita uma transposição
sem justificativa, sem análise e sem apoio popular.

As populações da Bahia, de Pernambuco, de Ser
gipe e de Alagoas e particularmente aqueles que ovêem
como Rio da Integraçao Nacional estão preocupados
com a maneira que essa questAo está sendo tratada.

Tenho grande respeito e admiração pelo Relator e
pelo Presidente daquela Comi88Ao. Mas preocupa-me o
fato de terem sido indicados Presidente e Relator que
têm uma posição préVIa em relaçAo ao assunto.

Estarei vigilante, em nome do meu Estado, em nome
do Nordeste, para que esta Comissão não se transforme
apenas numa SUbcomissão homologatória do desejo de
que se faça uma transposiçao cujo cuslD jamais será c0

berto pelo beneficio, tais são as dificuldades para a implan
1ação e para a operaçaa desse proje1o faraOnico.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nao sei
se o Deputado está na Comissão.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, tive o privilégio de participar, mas como desejo

analisar as coisas de forma racional - por isso estou
conversando inclusive com o Ministro, porque quero
conhecer os fatos -, nao quero participar da Comis
sao. Tenho medo de que ela descambe para o cami
nho do desejo, da aspiração e do projeto polfti
co-eleitoral. Nao vou por esse caminho e não partici
parei da Comissao, embora respeite seus membros.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Caso
contrário, desde logo indicaria V. EX- para a Comissão,
mas nao vou fazê-lo, diante da sua manifestação. Qu
ero até salientar que a Comissao resultou do pleito de
vários Estados envolvidos na questão, de modo que o
grupo de trabalho vai apenas fazer sugestões.

Lamento que V. EX- não deseje participar, pois
daria uma belfssima contribuição.

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a criação
desse grupo de trabalho é um relevante serviço que V. Ex
presta à Naçao. V. B.4' avoca para oCongresso Nacional o
debate sobre um lema extremamente delicado, que pre0cu
pa a tEXIo6 eque, aparentemente, divide urna região i1t.eira.

I: evidente que o Congresso Nacional nao pode
ficar alheio a essa discussao. Nem pode seguir ao sa
bor das emoçOes, sujeito a opiniões inconseqoentes
e a atitudes cada vez menos sensatas.

V. Ex-, em boa hora, chama o feito à ordem, institu
cionaliza odebate e nos dá oportunidade de escIaJtcer
mo-nos e de esclarecer a Nação. V. ExA, de certa forma,
antecipa-se ao conflito eo faz com rara sensibilidade his
tórica.

Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, devo dizer
que vamos para esse diálogo com esp[rifo desarmado,
com a consciência de que esse é o ponto fundamental, a
questão básica que norteou V. Ex- ao instituiresse grupo.
V. ~ entendeu, como toda Nação está vendo, que a
grande pendência em relação a esse tema é de natureza
poUtica. As questões técnicas, ambientais e financeiras já
encontraram suas soluções, mas o consenso poIrtico é
algo que precisa ser construrdo, e esta é a parte mais pe
nosa. OCorre, Sr. Presidente, queo Congresso Nacional é
o foro adequado para essa discussão, porque o rio, ba
nhando mais de um Estado da Federação, é patrimOnid
da União, nos termos do art. 20 da Constituição. Compete
à União, por meio do seu braço polftico, decidir sobre o
uso e a destinação das suas águas.

Com o espfrito desarmado, vamos buscar o con
senso em tomo dessa matéria para facilitar o trabalho
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dos órgãos técnicos e, ao final, respeitosamente aco
lhendo a opinião de todos, reconhecendo o contraditório
e dando ampla liberdade, obteremos um resumo que
seja a convergência de opiniões não só do Nordeste mas
também do País, que será entregue ao Presidente da
República, dando-Ihe toda liberdade para executar aqui
lo que a Nação, pela sua expressão política, que é o
Congresso Nacional, achar conveniente.

Devo dizer que está respeitada a pluralidade de
Estados, de opiniões políticas, de partidos. Esse grupo
de trabalho, que surgiu de forma espontânea, extrapo
lou toda a expectativa. Esse grupo de trabalho, Sr. Pre
sidente, honrará o espírito que V. Exil imprimiu desde a
sua formação.

O SR. NELO RODOLFO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exl1

tem a palavra.
O SR. NELO RODOLFO (PMDB - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, em relação à votação
anterior, gostaria que fosse corrigido meu voto, mu
dando-o de "não" para "sim".

O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exl1

tem a palavra.
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, sobre o tema
em discussão, não encontrei no Regimento o
fundamento para a criação desse grupo de
trabalho. Não é do estilo de V. Exa desobedecer o
Regimento, e não é isso o que me preocupa. Estou
preocupado porque tenho me furtado de discutir
essa questão, esperando o momento próprio da
institucionalização desse debate. E observo
agora, pela palavra do ilustre Relator - V. Exl1

constituiu o grupo de trabalho e já designou o
Presidente e o Relator -, que está tudo sob
responsabilidade de V. Exl1 Não sei se guardou, na
composição do grupo, a proporcionalidade
partidária e o equilíbrio federativo que deve ter um
grupo de trabalho desse tipo. Preocupa-me que
possamos estar trilhando - não quero ainda emitir
opinião sobre o mérito da questão - um caminho
que talvez não seja o melhor, o que pode nos
causar dificuldades no futuro, porque não sei o
alcance desse grupo de trabalho.

Quando começa a circular pelo País um grupo
de trabalho constituldo pela Câmara dos Deputados,
fazendo reuniões, especialmente na região envolvi-

da no processo, este ganha um certo ar institucional
e nos cria dificuldades, principalmente se não tem a
necessária representatividade federativa e partidária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado João Almeida, V. Ex.l1 conhece o Regimento
Interno tanto quanto eu e sabe, talvez até melhor do
que eu, que o grupo de trabalho não tem poder impo
sitivo. Trata-se de um grupo de estudos que constituí
pautado na vontade dos vários estados envolvidos
nessa questÊío, e que não possui número definido.
Devo dizer a V. Exl1 que a esta altura há cerca de oi
tenta membros nesse grupo de trabalho, o que desde
logo atende ao critério não somente partidário como
de distribuição federativa. Sobretudo, não preciso es
clarecer a V. Exl1 que as decisões desse grupo de tra
balho, para Sl9 formalizarem, terão de passar por Co
missões Especiais ou pelas Comissões Permanentes
para depois virem ao plenário.

De modo que hesitei muito entre criar uma Co
missão EspeGial- esta, sim, iria ao encontro da pre
ocupação de V. Exl1, porque seria um órgão instituci
onal, com poderes institucionais - ou um simples
grupo de estudos. Optei, talvez com a mesma preo
cupação de V. Exl1, por um grupo de trabalho. Mas
sinto, curiosamente, que esse grupo de trabalho, tal
vez mais do que uma Comissão Especial, terá uma
grande repercussão. Basta que se o instale como
hoje se fez, para que imediatamente no plenário já
se ouçam manifestações do porte da que V. Exl1 aca
bou de proferir.

Creio que esse grupo de estudos poderá cola
borar para encontrarmos um meio termo entre os vári
os estados, diretamente envolvidos ou não, e apre
sentar sugestões. Nada mais do que isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

Anuncio o resultado:

VOTARAM

Sim 373
Não 3
Abstenções 5
Total 381

É aprovada a Emenda Aglutinativa nll 27
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: ~96/92 - EMENDA
AGLUTINATIVA Na 27

Início Votação: 0310212000 12:48

Fim Votação: 0310212000 13:12

Resultado da Votação
Sim 373
Não 3
Abstenção 5

Total da Votação 381

Art. 17 1

Total Quorum 382

Obstrução 1

Presidiram a Votação: Michel Temer -12:04

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PLlPSTIPSL - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
A1ceste Almeida PMDB Abstenção
Almir Sá PPB Obstrução
Elton Rohnelt PFL Sim
Luciano Castro PFL Abstenção
Luis Barbosa PFL Abstenção
Robério Araújo PL PUPST/PSL Abstenção

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim

Total Amapá: 4
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim
Átila Lins PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim
SilasCâmara PTB Sim

Total Amazonas: 5

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia: 5

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim

José Aleksandro PFL Sim

Márcio Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PSDB Sim

Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMDB Sim
IgorAvelino PMDB Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Gasta0 Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Sim

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Roberto Rocha PSDB Sim

Sebastiao Madeira PSDB Sim

Total MaranhAo: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Anibal Gomes PMDB Sim

Antônio José Mota PMDB Sim

Amon Bezerra PSDB Sim

Eunicio Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim

Mauro Benevides PMDB Sim

Moron; Torgan PFL Sim

Nelson Otoch PSDB Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Rommel Feij6 PSDB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18

PIAU(
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Mussa Demes PFL Sim
Paes Lé'ndim PFL Sim

Themistocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piaui : 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Betlnho Rosado PFL Sim

Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira PPB Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PSDB Sim

Total Paraíba: 7

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim

Luciano Bivar PSL PUPST/PSL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatiel Carvalho PMDB Sim

Total Pernambuco: 17

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL PUPST/PSL Sim
José Thomaz Nonõ PFL Sim

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonãncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

Marcelo Déda PT Sim

Total Sergipe: 4

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Haroldo Lima pedoB PSBlPCDOB Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSD8 Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo MagalMes PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 26

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
AntOnio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PL PUPSTIPSL Sim
Carlos Malles PFL Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Danilo da Castro PSD8 Sim
Edmar Moreira PP8 Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMD8 Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
Joêo Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Milita0 PSDB Sim
Júlio Delgado PMD8 Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim-
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB Sim
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Partido ~Ioco Voto
MINAS GERA'S
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olímpio Pires PDT Sim
Osrnânio Pereira PMDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Phi/emon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSOB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSBIPCDOB Sim
Si/as Brasileiro PMD,B NãO
Virgffio Guimarães PT. Sim
Vittorio Medioli p'SDB Sim

Total Minas Gerais: 40

EspiRITO SANTO
João Coser PT Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim
Rita Camata PMOB Sim

Total Espírito santo: 7

RIO DE JANEIRO
A1cione Athavde PPB Sim
A1dir Cabral PFL Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
A1merinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eduardo Paes PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMDS Não
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDB Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSDS Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid POT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci Paiva SoPart. Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Kandir PSOB Sim

Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Amaldo Madeira PSOB Sim
Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim

Clovis Volpi PSOB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim

Oe Velasco PSL PUPST/PSL Sim
Oro Evílásio PSB PSB/PCOOB Sim

Oro Hélio POT Sim

Ouilia Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim
Femando Zuppo POT Sim

Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
José Genoíno PT Sim
José lndio PMDB Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio POT Sim
Lamartine Posella PMOB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim
Michel Temer PMOB Art. 17
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim

Total São Paulo: 56

MATO GROSSO
Celeita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PSDB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PSDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Luiz Bitleneourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Abstenção

Pedro Chaves PMDB Sim
Ronaldo Caiado PFL Não
VilmarRocha PFL Sim

Total Goiás: 10
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Partido Bloco Voto
MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Marçal Alho PMDB Sim
Mansa Serrano PSOB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Waldemir Moka PMOB Sim

Total Mato Grosso do Sul : 5

PARANÁ
Alax Canziani PSOB Sim
BasllioVil/ani P$OB Sim
Chico da Princesa PSOB Sim
Oilceu Sperafico PP8 Sim
Or. Rosinha PT Sim
FlávioArns PSOB Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
lris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Márcio Matos PT Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odilio Balbinotti PSOB Sim
Oliveira Filho PPB Sim
Osmar 5erraglio PMOB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 22

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT Sim
EdinhoBez PMOB Sim
Edison Andrlno PMOB Sim
Fernando Coruja POT Sim
Hugo Biehl PP8 Sim
JoAo Matos PMOB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Renato Vianna PMOB Sim
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catwina : 10

RIO GRANDE DO SUL
AdAoPretto PT Sim
AIrton Oipp POT Sim
Alceu Collares POT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB Sim
Oarclsio Perondi PMOB Sim
Enio Bacci por Sim
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RIO GRANDE DO SUL
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Nelson Marchezan
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzefli
Telmo Kirst
Waldir Schmidt
Yeda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 24

Partido

PT
PT
PPB
PMOB
PT
PPB
PT
PSOB
PMOB
PL
PT
POT
PHOBS
PMOB
PPB
PMOB
PSOB

Bloco

PUPST/PSL

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

(Encerra··se a sessSo às 13 horas e 13 minutos)
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MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Neiva Moreira PDT
Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 4

CEARÁ

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB
PUPST/PSL
PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSDB
PSDB
PSDB
PSB

BAHIA

PFL
PL
PMDB
PCdoB
PFL

PARAIBA

PMDB
PFL

Aroldo Cedraz
Eujácio Simões
Geddel Vieira Lima
Haroldo Lima
Jairo Carneiro

Cleonâncio Fonseca
Marcelo Déda
Presentes de Sergipe: 2

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Presentes de Alagoas: 4

SERGIPE

PPB
PT

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB
Joel de Hollanda PFL
Luciano Bivar PSL
Osvaldo Coelho PFL
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 5

Damião Feliciano
Wilson Braga
Presentes da Paraiba: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

Átila Lira
Mussa Demes
Paes Landim
Wellington Dias
Presentes do Piaui: 4

Amon Bezerra
Nelson Otoch
Rommel Feij6
Sérgio Novais
Presentes do Ceará: 4

PIAul

PSDB
PFL
PFL
PT

Bloco

PSB/PCdoB

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido

RORAIMA
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Presentes de Roraima: 2

PARÁ
PFL
PDT
PMDB

Deusdeth Pantoja
Giovanni Queiroz
José Priante
Presentes do Pará: 3

AMAZONAS
Atila Lins PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB

Presentes do Amazonas: 2
TOCANTINS

Freire Júnior PMDB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 2

o SR. GLYCON TERRA PINTO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o PMDB.

O SR. PEDRO FERNANDES (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com o PFL.

O SR. SAMPAIO DÓRIA (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica adi
ada "de oficio" a confirmação da votação, que em 1.11
turno, do Projeto de Emenda â Constituição n1l 96/92.
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PUPST/PSL

PUPST/PSL
PSB/PCdoB

GOIÃS

PSDB
PSDB
PFL

Basílio Villani
Chico da Princesa
Hermes Parcianello

Jovair Arantes
Lúcia Vânia
Vilmar Rocha
Presentes ele Goiás: 3

SÃO PAULO

Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
De Velasco PSL
Dr. Evilásio PSB
José Machado PT
Moreira Ferreira PFL
Nela Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Lima PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Vadão-Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Presentes de São Paulo: 19

MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB
Pedro Henry PSDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Paulo Octávio PFL
Presentes do Distrito Federal: 3

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Marçal Filho PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ
PSDB
PSDB
PMDB

Jaques Wagner PT
Leur Lomanto PFL
Manoel Castro PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Walter Pinheiro PT
Presentes da Bahia: 11

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL PUPST/PSL
Carlos Melles PFL
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Fassarella PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria Elvira PMDB
Rafael Guerra PSDB
Virgllio Guimarães PT
Presentes de Minas Gerais: 15

ESP[RITO SANTO

Alorzio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
Magno Malta PTB
Max Mauro PTB
Presentes do Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Celso Jacob PDT
Dino Fernandes PSDB
Eduardo Paes PTB
Jorge Wilson PMDB
Laura Carneiro PFL
Milton Temer PT
Paulo Feijó PSDB
Vivaldo Barbosa POT
Presents do Rio de Janeiro: 13
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(Encerra-se a sesslio às 13horas e 12minutos)

BAHIA

PFL
PFL
PFL

Barbosa Neto
Euler Morais
Norberto Teixeira
Roberto Balestra
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 5

MATO GROSSO DO SUL

PMDB
PT
PFL

Claudio Cajado
Gerson Gabrielli
Jairo Azi
Total de Ausente: 3

MINAS GERAIS

PSDB
PMDB
PPB
S.Part.
PT
PFL
PFL

Santos Filho
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO SUL

waldomiro Fioravante PT
Total de Ausentes: 1

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a sessão

Flávio Derzi
João Grandão
Pedro Pedrossian
Total de Ausentes: 3

PARANÁ

PFL

RIO DE JANEIRO

Arolde de Oliveira PFL
Total de Ausentes: 1

SÂOPAULO
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Cunha Bueno PPB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
Julio Semeghini PSDB
Total de Ausentes: 5

GOIÁS
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PMDB

Custódio Mattos
Fernando Diniz
Herculano Anghinetti
Lincoln Portela
Nilmário Miranda
walfrido Mares Guia
Zezé Perella
Total de Ausentes: 7

Odflio Balbionotti PSDB
Presentes do Paraná: 4

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Presentes de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Darclcio Perondi PMDB
Germano Rigotto PMDB
Júlio Redecker PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Telmo Kirst PPB
Presents do Rio Grande do Sul: 7

DEIXAM DE COMPARCER OS SENHORES:

RORAIMA
Airton Cascavel PPS
Total de Ausentes: 1

PARÁ
Nicias Ribeiro PSDB
Renildo Leal PTB
Total de Ausentes: 2

RONDÔNIA

Marinha Raupp PSDB
Oscar Andrade PFL
Total de Ausentes: 2

MARANHÃO
Paulo Marinho PFL
Remi Trinta PST PUPST/PSL
Total de Ausentes: 2

CEARÁ
Chiquinho Feitosa PSDB
Total de Ausentes: 1

PARAJBA

Efraim Morais PFL
Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO

Severino Cavalcanti PPB
Total de Ausentes: 1

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC
Sérgio Reis PSDB
Total de Ausentes: 2
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Ata da 27ª Sessão, da Câmara dos Deputados,
da 2ª Sessão Legislativa, Extraordinária,

da 51ª Legislatura, em 3 de fevereiro de 2000.
Presidência dos Srs.: Themístocles Sampaio, Marçal Filho, Mauro Benevides,

Max Mauro, Saulo Pedrosa, § 252 do art 18 do Regimento Interno.

ABERTURA DA SESSÃO

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Havendo número regimental,

Está aberta a se$são.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. JOÃO FASSARELLA, servindo como 22

Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra a Sra. Esther Grossi.
A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem revi

são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, no momento em que sucede o encontro dos
dez países mais populosos, em Recife, em que foi
abordada, em profundidade, a problemática da alfa
betização, em particular de adultos, proponho-me a
abordar elementos essenciais para que sejamos efi
cazes no enfrentamento desse grave problema, que
ultrapassa as fronteiras do Brasil.

Na imensa batalha que o Brasil tem pela frente,
para alfabetizar 19 milhões de jovens e adultos que
não sabem ler nem escrever, uma das condições bá
sicas para um bom projeto, atualizado e eficaz nessa
área, é que nele não aconteça evasão, isto é, que ele
se conclua sem "nenhum a menos".

O Geempa, ONG de Porto Alegre que tem tra
balhado com muito êxito na alfabetização de adultos,
realizando esta façanha no curto espaço de três me-

ses, tem corno um dos pilares de sua proposta peda
gógica que não haja perda de aluno durante o proces
so. Trata-se de um elemento fundante, isto é, de um
dos pré-requisitos de sustentação do sucesso nestas
aprendizagens. Este grupo de pesquisa, formação e
ação sobre o ensinar e o aprender tem reforçado a
validação de sua proposta de alfabetização de adul
tos com várias experiências bem-sucedidas, tanto
em Porto Alegre, na significativa alfabetização de mil
mulheres, como em Viamão e Horizontina, após o
êxito de Irene Fuck em Florianópolis e em diversos
grupos no Projeto Vira Brasília a Educação. Em todas
elas, um dos denominadores comuns é a garantia do
"Nenhum a Menos", trtulo do filme do diretor chinês
Zhang Yimou que estréia agora no Brasil, depois de
ter sido o vencedor do Festival de Veneza no ano
passado.

Por que "nenhum a menos", ou seja, evasão
zero é uma das condições para que se leve a bom ter
mo uma empreitada alfabetizadora de adultos? Por
que adulto analfabeto é cabra marcado por muitos in
sucessos nessas aprendizagens, o que o leva a inter
nalizar um doloroso estigma de incapacidade de su
perar esse desafio. O que um adulto analfabeto mais
teme, quando se resolve a novamente tentar a apren
dizagem da leitura e da escrita, é que ele fracasse
mais uma vez. Qualquer indício de que isso possa
ocorrer o abala sensivelmente. A evasão de um cole
ga soa para ele como um desses indícios. As faltas
de companheiros de aula, a ameaça ou a confirma
ção de uma evasão são vividas como um início de
frustração dc)s propósitos de vencer nessa delicadís
sima investida de finalmente entrar no mundo letrado.

A aprendizagem escolar é um fenômeno grupal
de uma turma, e, para adultos analfabetos, esta soci
odimensão do aprender assume ainda contornos
mais marcantes. Um grupo é como um corpo. Se o
corpo perde uma de suas partes, um de seus mem
bros, o ponto do qual ele se desprendeu passa a san
grar, produzindo diminuição de sua vitalidade. Será
possível até sobreviver com uma boa cirurgia cicatri
zatória, isto é, na metáfora do grupo de uma sala de
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aula, com uma explicitação e justificativa dos motivos
dessa perda, mas isso é sempre penoso para o grupo
e exige muito esforço de superação e acomodação,
esforço este que é absolutamente necessário para a
pr6pria alfabetização.

Para lograr evasão zero, é importante que se
estabeleça como cláusula do contrato didático, expli
citado inicialmente e renovado ao longo de todo o pro
cesso, o compromisso de permanência estável du
rante os três meses. Outrossim, o professor alfabeti
zador tem que exercer uma contrnua vigilância quan
to à presença de cada aluno às aulas. A ausência de
um aluno não é admitida por princfpio. A falta em
duas aulas seguidas é motivo para ir atrás do faltante
por algum meio de contato, isto é, recado, telegrama
etc. Os alunos presentes têm de perceber concreta
mente o quanto a ausência de um colega é notada e
sentida e não aceita. Nada justifica alguém desperdi
çar a chance de aprender, nem perda de emprego,
morte ou doença na familia, nem mesmo doenças do
pr6prio aluno. Aliás, estas precisam ser encaradas
num contexto desejante, lembrando o que sabiamen
te disse um aluno de 11 anos: "Quando a gente está
feliz, não adoece".

Em nossas múltiplas experiências de alfabetiza
ção de adultos, quantas vezes constatamos a ligação
entre adoecer e o medo de não aprender e se frustrar
mais uma vez? Foi o caso de Maria, aluna da segun
da leva de quinhentas mulheres que aprenderam a ler
e a escrever num projeto em Porto Alegre que chegou
uma manhã atrasada no seu emprego com a mão di
reita enfaixada. Tinha ido ao hospital, queixando-se
de dormência na mão direita e o médico diagnosticou,
segundo ela, problemas de circulação. O patrão de
Maria, também médico, conversou longamente com
ela, abrindo-lhe espaço para o desabafo de que tinha
muito receio de não aprender, aos 58 anos, quando
se decidira ingressar em uma turma de alfabetização.
Ele a encorajou muito, argumentando-lhe positiva
mente, lembrando-lhe as primeiras quinhentas mu
lheres que já tinham conseguido e que Maria não era
menos inteligente do que elas. Ao contrário, Maria
era, provavelmente, muito mais capaz do que elas por
tudo o que já conseguira fazer e que ele testemunha
va. Assim mesmo, ela estava desanimada, sem cora
gem de continuar. Não sobrou ao patrao outra alter
natiVa senão o "joelhaço do analista de Bajé": "Maria,
mas se não aprenderes a ler e a escrever, vais perder
o emprego aqui em casa. Faz muita falta que anotes
os recados, leias os bilhetes etc." Diante de tal amea
ça e dos argumentos encorajadores, desapareceram

os problemas de circulação, justo na mão direita com
a qual ela escrevia. Ela continuou seus estudos, po
dendo participar da formatura da duas turmas de qui
nhentas mulheres, numa bela solenidade da qual
Marta Suplicy foi paraninfa.

Nem mesmo diante da rubéola de um aluno, ou
de tantas outras formas sutis de fugir do enfrenta
mento com o novo, o temido e o diffcil, o professor
deve se enredar e aceitar que um aluno alfabetizando
possa evadir-se.

O mesmo vale para desemprego, mudança de
domicilio, cuidado dos filhos ou falta de apoio do com
panheiro. A firmeza e a segurança da professora para
ajudá-lo a contornar os problemas faz parte importan
te de sua função didático-pedag6gica. Evasão de alu
no equivale a um serifssimo golpe nas possibilidades
de levar a bom termo a valiosa escolarização de adul
tos, sobretudo num pafs como o nosso, com 19 mi
lhões de analfabetos absolutos, jovens e adultos. O
êxito de um projeto de alfabetização de adultos re
pousa, entre outros fatores, na capacidade de garan
tir evasão zero, como contexto precipuamente peda
g6gico. Para ensinar os que não se vão é que nin
guém pode se evadir, por mais diffcil que isto possa
parecer a quem ainda não perseguiu esta meta.

Sem persegui-Ia, ao lado de outros
pré-requisitos como o de que alfabetização de adul
tos s6 pode funcionar de verdade com professores ti
tulados que utilizem um novo jeito de ensinar e que o
envolvam num intencional contexto cultural, continua
remos sempre a braços com esta desonra nacional,
isto é, esta multidão de compatriotas que permane
cem à margem da mais elementar condição de cida
dania, o domlnio do instrumento básico de socializa
ção, que é a escrita.

OSR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companhei
ros trabalhadores, a Associação dos Empregados do
Banco da Amazônia, em conjunto com o Sindicato
dos Bancários do Estado do Pará, estarão realizando
em Belém, amanhã, dia 4 de fevereiro, ato público em
defesa do Banco da Amazônia e contm a proposta do
Governo Federal, via Ministério do Desenvolvimento
Regional, de realizar a fusão do Basa e da Sudam e
criar uma agência de desenvolvimento para o Norte, o
que na prática representa o enfraquecimento daquela
Superintendência e a extinção do Banco da Amazô
nia.

A extinção do Basa levará ao fechamento de to
das as agências do Banco, que hoje estão espalha
das em todo o Estado do Pará e na região amazônica,
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o que poderá provocar o desemprego de milhares de
trabalhadores.

O Basa cumpre um papel estratégico para a
economia da região amazônica. É hoje responsável
por 91 % das aplicações de longo prazo na região e
principalmente cumpre um papel fundamental para
os pequenos e médios agricultores por meio do pro
grama agrfcola com recursos do FNO.

Com a extinção do Basa, esses recursos seriam
repassados para outros bancos, inclusive para a rede
privada.

Um manifesto à sociedade, assinado pelo Co
mitê de Defesa dos Bancos Públicos, diz o seguinte:

Ora, também sabemos, por experiên
cia presenciada, que os bancos particulares
não se fazem presentes no interior de nos
sas regiões, em especial nas cidades me
nores; não se preocupam em fazer desen
volvimento, pois o seu único critério é o da
maximização dos seus lucros; e, pelo mes
mo motivo, não irão oferecer crédito aos
que mais necessitam dele: os mini e os pe
quenos produtores, que representam o por
te quase total dos empreendimentos em
nossas áreas, hoje prioritariamente assisti
dos pelo Basa.

O manifesto acrescenta ainda mais:

Indaguemo-nos com isenção: o que a
Amazônia ganhará com essas transforma
ções? Nada, em absoluto. Só perdas. Só
retrocessos. Tais propostas têm como única
finalidade atender ao compromisso do Go
verno Federal que assumiu com o Fundo
Monetário Internacional, qual seja o de re
duzir a presença do setor público no siste
ma financeiro, a fim de aumentar o espaço
mercadológico dos bancos privados, merca
do esse que a cada dia mais se internacio
naliza em nosso Pafs, com a entrada de
instituições financeiras transnacionais.

No Nordeste, as classes poHtica, em
presarial, trabalhista e toda a sociedade civil
possuem tradição de cerrar fileiras, unidas,
em defesa de sua região contra tudo o que
se intenta com relação à mesma. Provavel
mente é essa a razão que levou o Presiden
te da República, em seu recente anúncio, a
eximir a Sudene e o Banco do Nordeste da
medida em estudo.

O manifesto conclui dizendo:

É chegada a ora de os amazônidas,
independente de qualquer tipo de opção
part~dária, classe ou categoria, dizerem com
firmeza um não a esse tipo de ação colonia
lista. Não devemos aceitar o retrocesso. O
Basa tem representado um crescente de
sempenho em sua função nobre de financi
amento do desenvolvimento regional, tendo
nos últimos anos, com o FNO, efetuado cer
ca de 100 mil operações, representando
cerGa de 400 mil empregos diretos; está di
versificando a produção regional; encon
tra-se priorizando maciçamente os mini e os
pequenos produtores; faz-se presente em
locais onde a rede bancária privada jamais
co~litaria penetrar, inclusive para atender os
aposentados. Precisa, isto sim, moderni
zar-se, ampliar sua área de atuação, mas
nunca encolher, como agora se pretende fa
zer com o mesmo.

Basta! Se o Governo Federal não quer
ajudar a região, pelo menos não a prejudi
qUIs.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro
nunciamento no programa A Voz do Brasil e publica
ção no Jornal da Câmara.

Era o' que tinha a dizer.
O 5R CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro

nuncia o s!sguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, cada parlamentar fala sobre o tema
que lhe é mais interessante, que domina bem e sobre
o qual tem segurança. No meu caso, na ausência de
uma profundidade de conhecimento, nado raso em
três assuntos: educação alternativa, associativismo,
cooperativismo, e saúde pública. Logo se vê que Sião
temas extensos e cada um por si só já caberia uma
especialidade plena e uma vida toda de estudos.

Hoje, quero desta tribuna falar do ensino à dis
tância, e não poderia iniciar, sem antes fazer justiçl3 e
reconhecimento ao Exmo. Prof. Paulo Renato Sou:~a,

Ministro da Educação, que na sua administração im
plantou, cio zero, a Secretaria Nacional de Ensino a
Distância, colocando ali, como primeiro Secretário, o
competente Pedro Paulo Popowick. Secretaria esta
que assumiu e nem sala tinha e que, pouco a pouco,
foi-se estJrUturando e hoje, olhando para trás, nem se
acredita no tamanho do crescimento desta modalida
de interessante de ensino.

Esb~ aí a TV Escola, e outras emissoras retrans
mitem os seus programas de educação fundamental
do 12 gr~lu e agora, por último, do 22 grau. Quem já
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teve a curiosidade de assistir a uma aula pela televi
são ou pelo rádio percebe logo a qualidade do ensino.
Combina cenários artlsticos cuidadosamente cons
trurdos com uma boa comunicação, boa interpreta
ção, boa locução, preenchendo os requisitos neces
sários para estimular o aluno à continuidade do curso.

Apóio esta iniciativa e reconheço os avanços já
conquistados. A tecnologia está ar, à disposição do
mundo inteiro, justamente para facilitar estas duas
áreas essenciais ao homem - a educação e a saúde.
Não demorará muito para se poder fazer uma consul
ta médica a distância, com excelente qualidade, via
Internet.

A TV Escola já chega a comunidades isola
das da Amazônia, em áreas de assentamento ru
ral, principalmente, no meu Estado de Rondônia.
Cito como exemplo a comunidade rur.al no Municl
pio de Theobroma, onde os alunos, crianças e
adultos, estudam por estes métodos e os resulta
dos são excelentes. Não poderia usar todo este
espaço falando da Secretaria de Ensino a Distân
cia, porque sempre deixaria de lado pontos impor
tantes, mas, por questão justiça, cito as salas de
video para professores e agora os computadores
nas escolas, que estão levando aos professores
interessados a oportunidade de atualização e me
lhoria do nrvel pedagógico, para ensinarem me
lhor. Tudo isto junto, com certeza, é que fará a dife
rença, a médio prazo, na educação neste Pars.

Da minha parte faço o que posso no sentido
de contribuir com estas experiências maravilho
sas. Inclusive por força das demandas e apoiado
pelo Governo estou levando recursos para cons
trução do primeiro laboratório em Rondônia, na ci
dade de Ariquemes, para Videoconferência e
Internet, para o ensino superior a distância. Logi
camente, procurarei parcerias e cooperação com
outras universidades brasileiras, como as Univer
sidades de Brasrlia, de Santa Catarina e de São
Paulo.

Neste caso em especial, Sr. Presidente, como
tudo está por fazer, há necessidade de parcerias im
portantes, para que se possa implantar um novo mo
delo. E tudo que é novo, por natureza, gera desconfi
ança e certa resistência. É preciso construir, primei
ro, um ponto de demonstração, para que outros mu
niclpios, estados e iniciativa privada possam ver de
perto, como São Tomé, para depois ir aceitando len
tamente. Por isso, é indispensável, a participação do
Governo do Estado, de organizações educacionais

sem fins lucrativos, da Universidade de Rondônia,
de prefeituras, para que a coisa possa deslanchar.

a MEC hoje zela pela qualidade da escola e
conseqüentemente do aluno. Não basta o diploma,
precisa ter conhecimento efetivo, justificar o curso su
perior. Como se poderá ampliar o ensino superior no
Brasil com as limitações de recursos que todos sabe
mos na esfera da educaçêo? A prioridade já está co
locada - é o ensino fundamental, o que é justo.

Então, como ficam as pequenas e médias cida
des do Brasil, sem ter as mrnímas condiçôes de ter
escolas de nlvel superior?

Abrir salas de aula, improvisar professores, tudo
isto é muito fácil. Quero ver é a qualidade do aluno, na
vida e nos concursos. E a qualidade é medida pelo
padrão dos professores, que deverão ter uma forma
ção consistente, sendo exigido um percentual mlnimo
de mestres e doutores, efetivamente ensinando na
sala de aula ou no laboratório.

Como se poderá segurar um professor com
este padrão de conhecimento numa média cidade
brasileira, por exemplo, na minha, Ariquemes, Ron
dônia?

Só se já for morador lá, tiver famflia e bens por
lá. Caso contrário, não será possrvel segurá-lo. A al
ternativa mais fácil será o ensino superior a distância,
seguindo os mesmos padrões do ensino fundamental
e médio a distância, já colocados em prática no Brasil.

AI sim, teremos a democratização do ensino,
efetivamente prevista na Constituição brasileira.
Ensino de qualidade, aulas ministradas por professo
res de excelência comprovada. Material didático con
venientemente preparado.

Sr. Presidente, como tenho claramente, mani
festado o interesse de dotar o Estado de Rondônia de
meios e mecanismos para levar o ensino de qualida
de, em todos os nrveis, principalmente o superior,
gostaria muito de contar com o apoio do Prof. Ene
Glória, Reitor da Fundação Universidade de RondO
nia, no sentido de estruturar um Departamento de
Ensino a Distância e coordenar no Estado e na região
Norte estas ações. Tudo isto só será posslvel tam
bém com acordos com o Governo do Estado e prefei
turas, para participarem deste projeto inovador.
Enquanto isto não chega, vou fazendo, gota a gota, o
meu trabalho.

Encerro, Sras. e Srs. Deputados, este pronunci
amento, chamando a atenção de todos que citei aci
ma para a integraçêo a este novo momento. Por mais
que não se queira integrar-se a ele, é irreverslveL Não
tem mais jeito de nao se aceitar o que está aconte-
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cendo, é apenas uma protelação, um breve adiamen
to, mas com certeza a educação adistancia é uma re
alidade presente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados pre
sentes, principalmente os Srs. Deputados que estão
prestigiando este pronunciamento, fiz questão de fa
lar hoje, porque ontem na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, com relativamente
pouca cobertura da imprensa brasileira, votou-se fi
nalmente o projeto relativo ao porte e à compra de ar
mas no Brasil. Todo o mundo acompanhou a grande
polêmica que está havendo em torno do assunto du
rante quase um ano, eontem, finalmente, oDeputado
Alberto Fraga, do PMDB, do Distrito Federal, apre
sentou o seu substitutivo. É importante que a opinião
pública, que está acompanhando esse processo, in
clusive pela 1V Camara, saiba: o projeto mais antigo
fui eu que apresentei em 1997 e previa uma forte res
trição ao porte de armas no Brasil.

A finalidade, o objetivo, a filosofia da minha pro
posição, o Projeto de Lei n2 2.787, de 1997, é criar a
cultura de que porte da arma só deve ser concedido a
militar em serviço. Nós, civis, não devemos ter ne
nhum tipo de porte, salvo uma exceção ou outra, que
a Segurança Pública, a critério e temporariamente,
poderá fazer, concedendo o porte de arma para uma
pessoa ameaçada, por exemplo.

Essa é a idéia que eu venho defendendo desde
1991, para criar a cultura de que o civil não deve ter
porte de arma e de que civil circulando com arma é
suspeito e tem de ser detido. Além disso, tem que ha
ver uma polftica de segIJronça pública para isolar e
recolher essas armas que estão circulando pelo Bra
sil afora, ficando seu uso restrito aos militares.

Portanto, meu projeto engloba propostas admi
nistrativas e uma mudança cultural.

O Governo fez outra proposta recentemente,
querendo proibir a venda total das armas. Pretende
ele proibir nêo s6 o porte de armas, como eu desejo,
mas também a sua venda, para se ter em casa.

O Relator tem uma terceira visão, completa
mente contrária à do Governo, que é bem mais radi
caI do que a minha, e contrária, também, do meu pon
to de vista, ao meu projeto de restrição do porte de ar
mas.

A filosofia do relatório do Deputado Alberto Fra
pr ..s éi de que as pessoas devem ter armas, desde
que obedl:lcendo a alguns critérios e passando por al
guns exames. Mas devem ter armas. S. Exa. acha

bom e necessário que as pessoas tenham armas
para se defender, porque parte do pressuposto de
que não é passlvel haver uma polltica de segurança
pública decente no Pais. Ele, coronel da Polrcia, diz
que há falência completa do sistema e que o cidadão
tem que se defender. Ou seja, é aquela visão ameri
cana: "Cada um por si. Que saque primeiro!"

Essa visão do relatório do Deputado Alberto
Fraga é absurda. Infelizmente, ele foi vitorioso, infe
lizmente ele venceu por doze a dez. É importante que
aopinião pública saiba disso. Se o Governo estivesse
interessado em apoiar o meu projeto, que era o mais
antigo, e derrotar avisão americana do "saque prime
iro" - ele teve oportunidade -, seriam precisos dois
votos, porque empatarlamos, com doze a doze, e
provavelmente o Presidente da Comissão, Deputado
Antonio Carlos Pannunzio, da base do Governo, do
PSDB, votaria seguindo orientação mais restritiva.

Por isso, eu afirmo aos deputados e à opinião
pública que o Governo fala de boca para fora sobre o
porte de armas, porque, se tivesse mobilizado mais
dois votos, terfamos derrotado o relatório do Deputa
do Alberto Fraga, que é do tipo americano e conclui
que as pessoas têm que ter arma, acha bom que te
nham armas. Se o Governo quisesse, terlamos apro
vado o meu projeto, que é muito mais restritivo.

Bem, lamento profundamente que esse discur
so do Governo em relação à restrição de armas seja
só palavrório. Espero que o Governo reveja essa po
sição e faça uma articulação com os deputados, inde
pendentemente de serem eles da base governista ou
da Oposição. Sobre isso já falei com o Llder Arthur
Virgllio. Espero esse debate no Plenário, porque aqui
vou voltar a lutar pelo meu projeto original que vai ba
ter de frente com o relatório vitorioso na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que preconi
za que é bom e necessário ter armas, que os civis de
vem ter armas.

Penso que o Brasil tem de seguir outro paradig
ma, o de que é necessária uma polltica de segurança
pública e o uso da arma tem de ser prerrogativa ex
clusiva do militar em serviço e que o cidadão civil 
todos nós-- não devemos ter direito a porte de arma.

Orelatório aprovado ontem chega ao cúmulo de
dar porte de arma a deputados.

Vejam bem o desplante! O entendimento é o de
que devem ter armas as pessoas importantes, autori
dades civis e militares, funcionários públicos dentre
outros.

Ora, isso vai criar uma cultura em quem não ti
ver direito ~l arma: de querer esse direito, consideran-
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do que as autoridades podem tê-Ia. Por que o cidadão
comum, o metalúrgico, o dono de loja, o industrial não
podem ter esse direito se o parlamentar, o juiz, o pro
curador e outros podem?

Quero dar destaque à votação de ontem, à vota
ção que perdemos. Foram doze votos favoráveis e
dez votos contrários.

Esperamos que os LIderes Arthur Virgrtio e
Arnaldo Madeira busquem o entendimento entre os
deputados, independentemente de serem Oposição
ou Situação, para que o Brasil adote polftica realmen
te restritiva ao uso de armas.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, há poucos dias, esta Casa aprovou, pela
urlanimidade dos presentes, matéria constitucional
que consagra a habitação como direito social, o que
fez com que eu procedesse a uma pesquisa sobre os
projetos sobre o Sistema Financeiro da Habitação em
tramitação nesta Casa. Quero acrescentar algumas
sugestões, em forma de projeto, que será, por certo,
apensado aos tantos outros.

Minhas sugestões foram objeto de discussão e
debate na Comissão de Finanças e Tributação, com o
objetivo de, junto ao Governo, encontrarmos solução
a fim de pOr cobro aos abusos e excessos encontra
dos hoje no Sistema Financeiro da Habitação. O que
acontece atualmente é o seguinte: o mutuário compra
um imóvel e paga-o durante certo tempo. Se o com
prador não tiver cobertura do fundo de compensação
de variações salariais, verificará que no término do
contrato restará ainda um remanescente da dfvida,
que vai ser renegociado na metade do prazo contra
tado. Em outras palavras, o mutuário nunca irá usu
fruir do que foi acertado no contrato de compra da sua
casa. Quando muito, seus descendentes disporão de
um seguro que lhes assegurará o imóvel.

Outro fato encontradiço é que o saldo devedor,
atualmente corrigido pela TR, está com valor muito
superior ao valor venal dos imóveis. Em todas as lo
calidades, vamos encontrar esse mesmo fato. Quem
já pagou durante vários anos e quer se desfazer do
imóvel, por qualquer outra razão, não vai encontrar
quem o queira, a não ser se fizerem o chamado con
trato de gaveta. O sistema impulsiona para que essa
forma fraudulenta ocorra, porque ele não ampara,
não resguarda o direito do cidadão.

No primeiro momento da implantação do Siste
ma Financeiro da Habitação, estabeleceu-se que em
nenhum momento a prestação poderia comprometer
mais do que 30% da remuneração do adquirente, do

mutuário. E o que se vê flagrantemente são presta
ções que chegam a 50%,60% da remuneração per
cebida pelo assalariado que adquire um imóvel. É um
desrespeito com essas pessoas.

Mais ainda, Sr. Presidente, vamos encontrar no
Sistema Financeiro da Habitação o Plano de Equiva
lência Salarial, que determina que o valor da presta
ção só pode ser alterado no mesmo percentual em
que for modificado o salário percebido pelo trabalha
dor. No entanto, modifica-se o valor do salário mfni
mo, e o percentual utilizado é aplicado no valor da
prestação do imóvel, indistintamente para todas as
categorias de trabalhadores, sejam privados ou públi
cos, mesmo os que não tenham sido alcançados pelo
reajuste do salário mfnimo. Sei que o servidor público
há seis anos não tem reajuste salarial, no entanto, o
valor da prestação de sua casa vem recebendo au
mentos com o mesmo reajuste do salário mfnimo. Se
ele for à Caixa reclamar, ela, que é o principal agente
financeiro, fará a adaptação. Se não for, permanecerá
pagando a prestação elevada. Então, é chegada a
hora de darmos um basta em tudo isso, para que a
habitação, como direito social aprovado pelo Con
gresso Nacional, possa ser garantida ao cidadão e
ele possa proporcionar teto, moradia e segurança
para sua famflia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

OSR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, trago a esta Casa uma preocupação e, ao
mesmo tempo, um questionamento a respeito da for
ma com que estão sendo conduzidas as audiências
que antecipam a construção da Usina Hidrelétrica em
Aimorés, Minas Gerais.

Uma parceria entre a Companhia Vale do Rio
Doce e a Cemig planeja construir a Usina Hidrelétrica
de Aimorés, na divisa dos Estados de Minas Gerais e
do Espfrito Santo. Com o lago que será formado com
a usina, será inundada boa parte da cidade de Aimo
rés e, totalmente, a pequena cidade de Itueta.

O Ibama, como órgão responsável pela polftica
nacional de preservação do meio ambiente, além de
analisar o Relatório de Impacto Ambiental, deve tam
bém ouvir a comunidade, antes de conceder a licença
para o infcio das obras. Diante disso, estão sendo re
alizadas audiências públicas com a população direta
mente atingida pelas águas, que, em diversos mo
mentos, tem demonstrado descontentamento e, ao
mesmo tempo, preocupação em relé.ç~o ao tratamen
to a ela dispensado e ao incerto futuro que a espera.
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São mais de setenta as propriedades rurais que
serão inundadas, e a cidade de Itueta, em sua maior
parte formada por descendentes de imigrantes ale
mães, será totalmente alagada, perderá, portanto, to
das as suas caracterlsticas históricas e culturais.

Ninguém se coloca contra a construção da usi
na, Sr. Presidente. Todos defendemos o desenvolvi
mento. Aliás, sem dúvida, além de promover o cresci
mento da região, o empreendimento atenderá às ne
cessidades de expansão da produção de energia,
tanto no Estado de Minas Gerais, quanto no Espirito
Santo. Portanto, não se está questionando a necessi
dade, a importância da construção da referida barra
gem. Deve ser levado em conta, porém, que, em
nome do desenvolvimento, não se pode desrespeitar
os mais humildes, aqueles que invariavelmente per
dem suas glebas de terra, suas raizes familiares, so
ciais e culturais, caracterlsticas que se formaram e se
consolidaram tanto no setor produtivo, como no meio
ambiente em que vivem, e que serão abruptamente
deslocados.

Muito se fala em maior arrecadaçêo de ICMS
para os municipios, assim como de royalties para as
cidades atingidas, levando a população a acreditar
que, em conseqüência disso, haverá retorno social.
Na maior parte das vezes, porém, tudo isso acaba se
transformando em promessas vazias. Todos os que
lidaram com pessoas atingidas por barragens, ao lon
go da História do nosso Pais, ainda se ressentem das
dificuldades de translado, de remoção. Muitas das
promessas feitas no ato da remoção acabam não
sendo realizadas, como aspiravam aqueles que seri
am deslocados.

Chamamos a atenção deste Plenário para que
questões como esta tenham, por parte do Ibama, da
Cemig e da Companhia Vale do Rio Doce, melhor tra
tamento. Que a usina seja efetivamente construlda,
mas sem que sofram com o deslocamento aqueles
que perderem as suas casas. Estamos falando das
suas tradições, do local onde viveram, constituiram
famllia e cresceram. Que essa dor seja minorada
com tratamento digno e que as reivindicações e as
preocupações dessa população sejam atendidas
mais prontamente.

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

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nesse inrcio de ano, venho à
tribuna da Câmara dos Deputados, para fazer uma
singela homenagem à revista Com Você, uma revista
que após treze anos de vida, mantém sua coerência e

seu alto padrão de qualidade. Seus milhares de leito
res, principalmente na região de Petrolina e Juazeiro,
acostumaram-se a um excelente estilo gráfico, bem
como a um conteúdo que prima pelo compromisso
com a verdade.

Capitaneada pela corajosa e destemida jorna
lista caruaruense Inah Torres, a revista Com Você so
brevive heroicamente aos percalços da vida jornaHs
tica, que tem encurtado o tempo de vida útil de diver
sas revistas e informativos da região.

Gostaria de encaminhar meus cumprimentos a
todos os profissionais que compõem os seus qua
dros, com destaques especiais para a editora Inah
Torres, a correspondente em Brasllia, jornalista Go
retti Amorim, jornalista Gentil Porto, jornalista Adja
Brito, entre outros.

Enfim, todos os petrolinenses, apreciadores do
bom jornalismo, sentem-se honrados em comparti
lhar, com toda a equipe de Com Você, esses treze
anos de trabalho e informação para a região do Vale
do São Francisco.

Era o que Unhamos a dizer.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Semrevisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
dentre os exercicios de retórica preferidos do Presi
dente FHC, oque alardeia o andamento de uma revo
lução silenciosa na educação pública brasileira defi
nitivamente não encontra apoio na realidade.

Em qualquer escola pública do Pais pode-se
verificar o recurso ao expediente das contratações
temporárias de professores, a pretexto de suprir ca
rências imediatas do magistério. Este, certamente é
um péssimo hábito que a maioria dos gestores edu
cacionais adota sob o olhar conivente ou mesmo
cúmplice das autoridades. Como emblema dessa re
alidade, quero me reportar ao que ocorre hoje no âm
bito da rede oficial de ensino do Ceará.

Lá, em 1997, foi realizado concurso público que
aprovou mais de 5 mil professores de ensino funda
mentaI. Da mesma forma, uma série de outras prefei
turas do Estado também realizaram concursos públi
cos para () ensino fundamental. Passados mais de

.dois anos, porém, esses professores não foram con
tratados. E, ao lado disso, professores temporários,
sem qualquer qualificação, sem qualquer especiali
zação são contratados para pr~encher as vagas exis
tentes no ensino fundamenta', ~ ensino público, en
quanto os concursados não tomam poss~

É bom ressaltarque a substituição temporária no
magistério é um expediente extraordinário legftimo
desde qUEl subordinado a critérios definidos pelo pró-
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prio Ministério da Educação. Isso significa que exis
tem condições para o atendimento das carências
emergenciais no quadro do magistério de modo a as
segurar a lisura e a transparência dessas contrata
çOes, sem prejufzo à qualidade do ensino. Mas não é
o que ocorre no Ceará.

Estimativas feitas pelos sindicatos com base em
dados oficiais revelam que o fndice de contratos tem
porários na rede estadual supera os 13%, o que cor
responde à cerca de 4.950 profissionais provisórios,
para um banco de concursados de aproximadamente
5 mil professores. Em Fortaleza o Indice de substitui
ções pode ser ainda maior. O problema é que as pró
prias Secretarias de Educação do Estado ou do Muni
cfpio afirmam não ter o menor domfnio sobre o supri
mento desse tipo de carência no magistério cearen
se. Dessa forma, o que seria um recurso provisório
passa a ser permanente em virtude da falta de contro
le do Poder Público sobre essas contratações.

Diante dessa realidade, não é diffcil imaginar
que o aluno toma-se o grande prejudicado pela omis
são ou má-fé dos governos estaduais e municipais,
nesses procedimentos. Afinal, ao se submeter a uma
extensa carga horária de aulas ministradas por profis
sionais sem concurso, a qualidade do aprendizado
passa a ser irremediavelmente comprometida.

Mas o pior é a fundada suspeita de que esses
procedimentos danosos à formação dos nossos jo
vens não são resultado da simples incapacidade de
administração dos gestores educacionais. Há casos
comprovados em que os contratos temporárias têm
servido como instrumento polftico de favorecimento e
barganha entre Governo e aliados.

Qualquer que seja a motivação para se perpetu
ar essa prática, não havemos de concordar que a s0
ciedade seja penalizada pela baixa qualidade da edu
cação básica que o Estado oferece a seus jovens.
Educação pública, gratuita e de qualidade é direito do
cidadão e dever do Estado. Infelizmente esse precei
to parece não se coadunar com a responsabilidade
ética dos governantes nas diferentes esferas de po
der.

Os professores aprovados no concurso público
de 1997 para o magistério estadual esperam uma res
posta convincente do Governo do Ceará, visto que
atenderam à convocação para a seleção pública e
demonstraram competência e qualificação para ocu
par as vagas existentes nas escolas do Estado. Mais
que isso: assumiram o compromisso moral de res
gatar a escola pública cearense a um patamar de efi
ciência que, em nenhuma hipótese, os contratados

provisoriamente, sob critérios nebulosos, conseguiri
amfazê-Io.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
ainda que a Assembléia Legislativa do Estado do Ce
ará constituiu Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar a ocorrência de desvios de recur
sos do Fundef. Ao término de seus trabalhos, em de
zembro de 1999, para nossa tristeza, constatou aque
la CPI que 108 prefeituras do Estado do Ceará mete
ram a mão no dinheiro público do Fundefdas mais va
riadas formas.

Nesta semana, a Procuradoria Geral de Justiça
resolveu pedir a intervenção do Estado em treze mu
niclpios, sugerindo o afastamento dos respectivos
prefeitos, com base na Constituição Federal, na
Constituição Estadual e também na legislação espa
crfica, mostrando que esses prefeitos roubaram o
Fundef - recursos públicos - e não podem continuar
à frente das respectivas administrações municipais.

O desmando chega a tal ponto que até taman
cos, para que as pessoas pudessem ir a festas, foram
comprados com o dinheiro do Fundef. Foram pagas
hospedagens, contratação de bandas etc. Há colégi
os de capacitação cuja sede era um motel, não existia
O colégio. E tudo isso acontece num Estado que di
zem ser administrado com seriedade, com moralida
de.

Ea primeira CPI destinada a investigar o que de
fato acontece com os recursos do Fundef em âmbito
nacional chegou aesta triste realidade: 108, de um to
tal de 184 Prefeituras, meteram a mão nos recursos
públicos.

Omais triste é que nesses municlpios a qualida
de do ensino e a remuneração dos professores dei
xam muito a desejar. No momento em que o Estado
passa por gravfssimos problemas, um Estado em que
77% da população da área rural, aproximadamente 2
milhões de habitantes, e 49% da população total têm
renda inferior a meio salário mInimo, 108 prefeitos, de
um total de 184, meteram a mão nos recursos públi
cos.

Quando esta Casa aprovou a emenda constitu
cional do Fundefe, depois, a sua regulamentação de
clarou que aI estava a grande alternativa para resga
tar a nossa cidadania, recuperar a qualidade de ensi
no e, acima de tudo, proporcionar melhor educação
para o nosso povo. Quisera eu que isso fosse realida
de, quisera nós, do Estado do Ceará, que não tivés
semos prefeitos tão ladrOes como infelizmente possu
Imos.
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Mais triste é o fato de que em relação a parte
dessas prefeituras, ainda em 1999 e por outros moti
vos, já se tinha solicitado intervenção junto ao Tribu
nal de Justiça do Estado, como é o caso concreto de
Itatira, e aquele Tribunal nunca julgou qualquer pedi
do de cassação ou de intervenção por roubo ou apro
priação indébita de recursos.

Portanto, ao mesmo tempo em que vemos uma
ação ineficaz por parte dos Tribunais de Contas e das
Câmaras de Vereadores, por parte da Secretaria de
Educação do Estado, também assistimos à omissão
descabida e injustificada do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará com relação à corrupção.

Espero que a CPI Mista da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal, encabeçada pelo Presi
dente da Assembléia Legislativa do Ceará, Deputado
Wellington Landim, e pelo Deputado Federal Welling
ton Dias, do Piauí, torne-se uma realidade. É inad
missível que um Estado com baixo índice de escolari
dade e uma dívida social tremenda continue assistin
do à roubalheira de prefeitos - e o que é pior: são
candidatos à reeleição em outubro de 2000. É essa a
triste realidade para aqueles que defenderam a tese
da reeleição em nível municipal, estadual e nacional.

OSR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, momentos atrás um parlamentar falava exata
mente sobre a questão habitacional em nosso País,
tema do pronunciamento que preparei para hoje.

Habitação é um direito social garantido pela
nossa Constituição. Portanto, a população pode exi
gi-Ia dos órgãos que cuidam do assunto. O problema,
contudo, não deixa de ser grave.

As prestações do Sistema Financeiro de Habi
tação estão se tornando impagáveis. O saldo deve
dor jamais acaba e o valor do imóvel fica totalmente
incompatível com o mercado.

O País atravessa grave déficit de 15 milhões de
moradias populares. Pais e mães de famflias de bai
xa e média renda clamam por nova política para o se
tor que viabilize a tão sonhada casa própria. As pes
soas mais abastadas não têm esse problema. O mer
cado já as atende.

O Ministro Ovídio de Ângelis, à frente da Secre
taria Especial de Desenvolvimento Urbano, colocou a
resolução do problema da moradia como sua meta
prioritária. S. Exa. afirmou que pretende darmoradia a
milhões de pessoas. Porém, a equipe econômica do
Governo Federal não tem essa questao como priori
dade, não pensa como S. Exa. Portanto, embora te
nha anunciado seu projeto quando tomou posse, está

tendo dificuldades em obter recursos para incremen
tá-lo.

A baixa oferta de casa própria para essas famlli
as, somada às taxas de crescimento populacional,
desagrega-as, corrompe as grandes cidades e contri
bui significativamente para o crescimento da violên
cia, principalmente nos maiores centros urbanos.

A extinção de empresas de habitação popular,
como as Cohab, em quase todos os Estados do Bra
sil, é um fator de falta de bom senso governamental
na equação do problema habitacional.

Ao se implantarem conjuntos de unidades resi
denciais, desbravam-se novas áreas, consolidam-se
regiões, atraem-se prestações de serviços essencia
is à população, como escolas, hospitais, in
fra:'estrutura, além dos investimentos privados, como
empreendimentos comerciais acompanhando as no
vas áreas habitadas.

Outro fator da maior importância na construção
dos conjuntos habitacionais é a enorme absorção de
mãó-de-obra pela construção civil, que é grande em
pregadora, multiplicadora e distribuidora de riquezas,
movimentando a economia local como um todo.

Bastariam essas considerações, Sr. Presiden
te, mas VOll além. Apelo desta tribuna ao BNDES,
para que assuma o papel de gestor da política de fi
nanciamento habitacional, outrora exercido pelo ex
tinto BNH - Banco Nacional de Habitação e substituí
do pela Caixa Econômica Federal, chegando-se a cri
ar um Ministério específico para o setor, contudo, sa
indo da lista de prioridades pouco tempo depois.

Ao pedir a participação do BNDES, não o faço
desejando que financie imóveis de luxo nem shop
ping centers, como chegou a fazer o BNH, quando o
que importava era o apadrinhamento polrtico nos pe
didos dé financiamento. Não desejo a volta desses
privilégios, mas assegurar à famflia brasileira o direito
à moradia.

O BNDES, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, éoagente financeiro mais adequado e preparado
para a completa reformulação do setor imobiliário. Ele
poderia aproveitar a entrada recorde de investimentos
estrangeiros no País, que já atingiram quase R$30 bi
lhões no ano passado, e canalizar os recursos neces
sários a uma boa e prática política habitacional.

Necessitamos de uma polftica habit::1ciona! jus
ta. Pelas atuais regras, as prestações dos rln8ncia
mentos habitacionais não param de subir. O salcfo de
vedorestá indo à estratosfera. As prestações estão fi
cando incompatíveis com a renda do mutuário, que nao
vê outra saída senão acionar a Justiça para assegurar
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a moradia à sua família e livrar-se da sinonlmia entre
mutuário e mortuário, haja vista que os atuais financi
amentos habitacionais se tornaram eternamente im
pagáveis.

Existem casos de imóveis residenciais que a
Caixa Econômica Federal toma, leva a leilão, concor
rência pública ou venda direta, cujo saldo devedor é
de 65 mil reais quando sua avaliação de mercado não
ultrapasse 23 mil reais.

Sr. Presidente, só na Caixa Econômica Federal
existem 800 mil financiamentos sem o Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS, os
quais mais de 177 mil gerarão reslduos, no fim do
contrato, superior ao valor de avaliação do imóvel.
Nos bancos privados, outros 23 mil encontram-se na
mesma situação, segundo os dados da própria Caixa
Econômica Federal.

Como explicar que o valor de mercado de um
bem financiado seja duas ou três vezes superior à dI
vida? Como entender? Parece uma brincadeira de
esconde-esconde.

Agora mesmo os mutuários do Sistema Finan
ceiro de Habitação, com contrato vinculado ao Plano
de Equivalência Salarial por Categoria Profissi.onal
(PES-CP) e com data-base em dezembro ou janeiro,
têm novo aumento na prestação do mês de fevereiro
de 9,38% e 8,90%, respectivamente.

Analisado a distancia parece um baixo Indice,
mas é altlssimo para quem tem seu salário congelado
a cinco anos ou para quem teve um reajuste de ape
nas R$6,OO nos últimos dezoito meses.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde a
minha posse como Deputado Federal, em meu prime
iro mandato conferido pela população do Mato Gros
so do Sul, no ano de 1996, a exemplo do que fazia
como Vereador em minha querida Dourados, me de
dico diuturnamente a enfrentar realisticamente a
questão habitacional brasileira, contribuindo, com
muita vontade, para sua solução ou, pelo menos,
amenizando o desumano déficit de moradias ainda
existente em meu Estado. Eu o faço não somente por
meio de pronunciamentos, mas de proposições,
ações, sugestões e manifestações pessoais junto
aos mais diversos órgãos do Governo Federal envol
vidos na questão. Além de, todos os anos, destinar
aos Programas de Habitação a maior parte das
emendas que me cabem ao Orçamento Geral da
União, beneficiando centenas de famllias e melhoran
do a condição de vida dos mais carentes, em diversos
Municlpios, principalmente os que compõem a cha
mada Grande Dourados.

Mas ainda é pouco em vista do que desejo e
pretendo fazer, Sr. Presidente. Por isso aqui estou, fa
zendo este apelo ao Poder Executivo e ao BNDES e
aproveitando para solicitar aos órgãos competentes
de defesa econOmica do Governo Federal que coi
bam a impunidade do cartel do cimento, dominado
pelos grupos Votorantim, Ciminas, Lafarge e Camar
go Corrêa, responsáveis por 90% da produção brasi
leira e que ditam as regras do mercado, chegando ao
absurdo de elevar em 125% o preço da saca de cin
qüenta quilos, no curto perlodo de nove meses.

Está na hora de o Governo Federal colocar na
prática asua "grande preocupação com as populações
de baixa renda que, ainda, não têm casa própria",
como disse, no mês passado, o estimado e competen
te Ministro Ovldio de Angelis, durante entrevista ao
programa Revista Brasil, da Rádio Nacional AM.

Ainda segundo o Ministro, o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso vem recomendando a toda área
de governo encarregada da produção de moradias
"uma atenção especial para redução de custos da
construção de casas".

Já era sem tempo, Sr. Presidente, porque a de
manda anual de novos domicilias está hoje em 1,38
milhão de unidades não atendidas, apesar das condi
ções abertas pelo atual Governo, como o Programa
de Cartas de Crédito, com recursos do FGTS, e a
Poupança Vinculada, além dos Programas para Fi
nanciamento de Material de Construção.

Já era sem tempo, Sr. Presidente, porque as fa
milías de baixa e média renda não merecem continu
ar assistindo à construção de palácios para o Judiciá
rio enquanto o seu direito à casa própria não passa de
um sonho.

Chega de socorrer devedores contumazes.
Basta de sustentar bancos e beneficiar os Cac

cio/as da vida.
Que venha a viabilização do sistema da casa

própria!
Que se permita aos mutuários honrar sujas

prestaçOes!
Que prevaleça o"direito social à moradia", como

consta da aprovada proposta de emenda à Constitui
ção de autoria do nobre Senador goiano Mauro Mi
randa, de quem tenho a honra de ser companheiro de
partido, o glorioso PMDB.

Os governantes, nas esferas municipal, estadu
al e federal, precisam desenvolver pollticas públicas
capazes de garantir o direito de todos à morau;a dig
na.



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAIX)S Sexta-feira 4 06269

Por tudo isso, Sr. Presidente, encerro reiterando
os apelos aqui registrados, e na certeza de que suas
análise levarão a um ponto final à tormenta que é ad
quirir a casa própria, para a maioria da nossa popula
ção.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi

são orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
registro minha participação nesta manhã na instala
ção da Comissão proposta pela Mesa da Câmara,
pelo seu Presidente, Michel Temer, para analisar as
propostas de transposição de águas do rio São Fran
cisco.

Trata-se de assunto da maior relevância e serie
dade. Temos informações do Fundo Mundial para a
Natureza indicando que um terço da humanidade
está em escassez completa de água.

Há previsão - se permanecer a atual política de
degradação e destruição ambiental promovida pela
humanidade - de que nos próximos 25 anos uma par
cela expressiva da população estará privada desses
recursos naturais.

Portanto, o debate sobre a transposição de
águas do São Francisco, além de expressar o interes
se de alguns Estados nordestinos, representa uma
tomada de consciência em defesa da política de res
tauração dos recursos hídricos, de seu uso civilizado
e de um ordenamento das disponibilidades de água
que este País precisa fazer. A água é limitada. A água,
como um bem fundamental, tem de ser tratada e ge
renciada levando em conta as suas limitações.

Há várias pessoas interessadas na discussão
da transposição de águas do rio São Francisco, umas
contra, outras a favor. Segundo informou o Presidente
Michel Temer, 76 Parlamentares desta Casa inscre
veram-se para participar da Comissão que vai anali
sar essa possibilidade. Uma Comissão desse tama
nho deverá desdobrar-se em diversas Subcomis
sões, que irão analisar a realidade dos múltiplos usos
das águas do São Francisco.

Assim sendo, entendemos que vários grupos de
trabalho deverão ser criados: um, encarregado da ge
ração de energia elétrica nas águas do rio São Fran
cisco; outro, do consumo humano; outro, da disponibi
lidade de água para irrigação; e outro, do tema nave
gação.

Deverão ainda ser criados grupos que verifi
quem a degradação ambiental ao longo do leito do rio
São Francisco, a poluição industrial do Estado de Mi
nas Gerais, o processo de desmatamento, principal
mente a partir do Estado da Bahia, e as violentas

agressões devido ao uso maciço de agrotóxicos nos
projetos de irrigação que estão envenenando as
águas.

Além disso, há a destruição das matas ciliares
que configuram perigo iminente, a partir do processo
de assoreamento, o que permite a lamentável consta
tação de que em algumas regiões o rio São Francisco
é atravessado a pé. Isso demonstra claramente que
ele está no curso da morte, da destruição.

Se não houver preocupação das autoridades
em compreender que o estudo do rio São Francisco
terá de envolver múltiplas características, poderemos
ser vítimas de mais um jogada, de mais uma manipu
lação política de interesses empresariais que tendem
a transformar a obra em grande ação governamental
para resolver () problema da seca no Nordeste.

Isso é urna mentira. Sabemos que regiões a vin
te, trinta quilômetros do rio São Francisco padecem
por falta d'água. Mais do que isso, há imenso contin
gente populacional precisando concluir seus serviços
de irrigação. E por irresponsabilidade do Governo, no
caso da CHESF, no Submédio São Francisco, não fo
ram concluídos os programas de assentamento.

Há mais de 7 mil famílias nesses vastos progra
mas de assentamento que merecem receber do Go
verno o reconhecimento de que o rio seja considera
do instrumento prioritário no fornecimento de água
para esses projetos de irrigação.

Estamos diante de uma necessária articulacão
de todos os nordestinos, enfim, de todos os bre.,31Iei
ros em defesa do rio São Francisco. Precisamos tratar
essa questão com o máximo de carinho e responsa
bilidade. Não adianta pensarmos em tirar as águas do
rio se não se adotar uma política que o regenere, ou
pelo menos reduza os impactos da destruição ambi
entai de que hoje é vítima o Velho Chico, devido às
ações danosas e irresponsáveis, ao desconhecimefl
to e à falta de atenção para com as recursos hídricos
e para com o meio ambiente.

Queremos participar dessa Comissão com esse
sentimento, para que possamos juntar esforços no
sentido de recuperar o rio São Francisco e discutir as
alternativas POSSíVF j'3 para o resgate de tão importan
te rio para a his~ófÍa do Brasil e do povo nordestino. É
com esse ser',mento que iremos participar dessa
Comissão, a fim de que possamos dar nossa contri
buição ao grave problema de abastecimento d'água
na rel:;:!ão Nordeste.

O SR. NEIVA MOREIRA (POT - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o tema do pequeno cubano Elián, que se
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salvou milagosamente do naufrágio de um barco que
levava imigrantes ilegais de Cuba para os Estados
Unidos, tendo então perdido sua mãe e estando reti
do em Miami, continua na ordem do dia. E: um caso
que, de acordo com as leis Internacionais e na própria
lógica diplomática e jurldica do problema, poderia ter
sido rapidamente solucionado, com a devolução do
garoto ao seu paIs de origem.

Ocorreu que os fanáticos lideres da comunida
de de exilados cubanos em Miami, em desrespeito a
todas as leis e praxes que regem casos semelhantes
em todas as partes do mundo, converteram a situa
ção de Elián em um tema polltlco, em mais um esfor
ço de hostilizar o regime cubano e seu IIder, Fidel
G. ~tro.

Jevemos reconhecer que o Governo nor
te-americano, por intermédio do seu Serviço Nacional
de Imigração, deu pronta solução à controvérsia cria
da, decidindo restituir Elián a Cuba, à guarda legitima
do seu pai Juan Miguel Gonzáles, porteiro de um ho
tel em Varadero e que tem reclamado por todos os
meios a volta de seu filho a sua pátria. A própria S.
cretária norte-americana de Justiça, Janet Reno, tem
atuado corretamente em favor de uma justa SOlUçA0
desse caso.

Recentemente, referindo-se às chicanas jurldi
cas e polfticas para adiar o retomo de Elián, declarou
ela: liA polftica deve ser deixada de lado por todas as
partes envolvidas na disputa pelo destino de Elián. E:
importante que as pessoas de boa vontade cheguem
a um acordo e trabalhem para apressar o trâmite da
lei o mais rápido posslvel, para levar o para casa e
para o pai".

Um pedido de asilo em favor de Elián, apenas
uma manobra protelatória fo~ada em Miami e apoia
da por alguns dos mais reacionários Senadores. foi
repelido explicitamente pelo Serviço de Imigração
dos Estados Unidos e até agora nAo encontrou maior
apoio parlamentar. A porta-voz dessa repartiçAo, a
mais diretamente ligada ao caso, Maria Cardons. cf&.
clarou: liA única pessoa que poderia solicitar asilo de
Elián é o seu pai. E este jé deixou bem claro que nAo
tem a menor intençao de preencher esse pedido-, A
outra manobra, uma proposta do 80ngresso. para
que se conceda a Elién a cidadania norte-americana
recebeu a desaprovação do governo e a '1da nAo en
controu condições de avançar.

Nos Estados Unidos, apesar da campanha de
alguns meios de comunicação contra a volta de Eliàn
ao seu paIs. a maioria das pessoas ouvidas em pes
quisas é a favor do retomo. É a mesma posição de

muitos palses. Além do Vaticano, da França. da
Espanha e da Rússia, muitos outros manifestaram
seu apoio àvolta do garoto a Cuba. A demora se deve
exclusivamente a manobras de advogados ligados
aos cubanos de Miami.

Sr. Presidente, quero registrar aqui nosso indig
nado protesto contra a procrastinaçao da solução
desse problema e concitar as autoridades nor
te-americanas, inclusive o Presidente BiII Clinton, que
já se manifestou a favor do retorno de Elián a sua pá
tria, a liqUidar urgentemente essa novela, que já é um
desafio à legalidade internacional e uma vergonha
para os Estados Unidos.

Por fim, quero deixar inscrito nos Anais desta
Casa o notável, oportuno e absolutamente lógico arti
go do jornalista Luiz Weis, publicado em O Estado de
810 Paulo, sob o título "O seqüestro de Elián".

Weis não é um partidário de Fidel Castro, mas
um jornalista independente, que seguramente ex
pressa os sentimentos dos que, em nosso Pars, c0

nhecem o caso e protestam contra a intenção de reter
Elién em Miami, o que nao é outra coisa senão um se
qoestro.

E destaco aqui a frase final desse irretorqurvel
artigo:

Diante disso, a menos que faça cum
prir a lei e devolva Elián a Cuba - como
quer, por sinal, a maioria dos americanos -,
Washington estará sendo cúmplice de algo
que não passa de um seqüestro. Não é Fi
dei Castro quem está em causa. E: um meni
no órfao de mãe, e um pai que chora por
ele.

Era o que tinha a dizer.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

O SEQüESTRO DE EUÁN

É uma desumanidade o que os anticastristas de
Miami, seus aliados no Congresso dos Estados Uni
dos e uma jurza da Flórida estão fazendo com o meni
no Elián González e seu pai, Juan Miguel Gonzéles,
porteiro de hotel em Varadero, na costa noroeste de
Cuba. Em novembro, dias antes de fazer 6 anos, Elián
foi levado pela mãe, Elizabeth Broton Rodriguez. e seu
novo marido a uma aventura aque só se arriscam atual
mente os muito desesperados ou aqueles que perde
ram o juIzo - tentar atravessar o Estreito da Flórida
numa balsa, em busca de liberdade e (eventual)
prosperidade em solo americano. Para desestimular
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essa imigração ilegal e não raro suicida, Washington
reservou 20 mil vistos de entrada aos cubanos que
procurarem a sua representação em Havana.

A mãe de Elián, seu marido e mais nove compa
nheiros morreram quando a balsa em que viajavam
soçobrou no Caribe. O menino foi achado por pesca
dores agarrado a uma câmara de pneu e entregue a
um tio do pai, Lázaro Gonzáles, que mora com a fa
mflia em Little Havana, o bairro dos exilados em Mia
mi. Dois outros adultos também sobreviveram. Láza
ro e os Ifderes cubano-americanos da cidade fizeram
da tragédia um carnaval político, sem nenhuma preo
cupação com a integridade emocional de uma crian
ça que foi levada de casa sem o pai (que o adora) sa
ber, acabou de ver a mãe e outros adultos morrerem
afogados e passou sabe-se lá quantas traumáticas
horas boiando em alto-mar antes de ir parar numa ci
dade estranha, numa casa habitada por pessoas des
conhecidas.

Transformado da noite para o dia em celebrida
de, como símbolo e mártir do anticastrismo, Elián foi
intoxicado de atenções e mergulhado numa vertigem
de novidades. Levaram-no a visitar a Disney World,
com direito a um abraço especial de Mickey Mouse
diante das câmeras de T\I, ganhou roupas e bonés de
beisebol, brinquedos Pokémon e um filhote de labra
dor (este, do deputado federal Lincoln Diaz-Balart,
um dos chefes polfticos da Miami cubana). Do outro
lado do Estreito, 140 quilômetros ao sul, desde o pri
meiro momento Fidel converteu a volta do menino em
questão de honra nacional, desferindo ameaças e es
timulando sucessivos atos públicos contra os Esta
dos Unidos. Apareceu na escola onde o menino estu
dava, na cidadezinha de Cárdenas, e jantou com o
pai e os avós paternos e maternos - todos desejosos
de que Elián seja devolvido a Cuba, segundo jornalis
tas americanos que os entrevistaram.

Juan Miguel, o pai, pode ser um fidelista de qua
tro costados, ter horror secreto ao regime, ou qual
quer coisa entre esses extremos. Dizem os anticas
tristas que Fidel receia que, se ele for a Miami ao en
contro do filho, acabará pedindo asilo político. Mas
uma coisa é certa: Juan Miguel está sendo submetido
a um sofrimento que só um pai de quem tenham tira
do um filho pequeno pode imaginar. O pesadelo deu
duas voltas para pior, quando parecia prestes a se
dissipar, com a sensata decisão do Serviço de Imigra
ção e Naturalização - NIS - dos Estados Unidos de
recambiar Elián para Cuba, por reconhecer o direito
de custódia do pai. Primeiro, um deputado da extrema
direita republicana, Dan Burton, de Indiana, tomou uma

iniciativa inconcebível em um país civilizado: convo
cou um garoto de 6 anos, que nem sequer fala inglês
e não pode ter a menor idéia do cabo-de-guerra poUti
co de que é protagonista involuntário, a depor na Câ
mara dos Representantes, a partir de 14 de fevereiro.

Três dias depois, a juiza Rosa Rodriguez, de
uma Vara de Familia do Condado de Dade, na Flóri
da, resolveu conceder ao tio-avô a guarda de Elián
até 6 de março, data da audiência por eJa marcada
para definir o destino da criança. Ajuiza advertiu que,
se o pai não comparecer, a ausência "poderá resultar
numa decisão adversa aos seus interesses" - que se
resumem a ter o filho de volta. A sentença é manifes
tamente ilegal porque, nos Estados Unidos, a Justiça
de um estado não pode contrariar atos de uma agên
cia federal, como o NIS, vinculado à Secretaria da
Justiça (cujo titular, a propósito, é a autoridade máxi
ma em questões de custódia de crianças imigrantes
desacompanhadas). Além disso, descobriu-se que a
meritíssima e o porta-voz da famflia do pai de Elián
em Miami, Armando Gutierrez, já fizeram negócios
juntos. Na campanha de 1998 (os juízes americanos
são eleitos), (~Ia pagou a Gutierrez e à agência de pu
blicidade de sua mulher, Maritza, pelo menos
US$60.946 por serviços de assessoria política. A juí
za não achou necessário nem divulgar o fato, nem,
muito menos, se declarar suspeita e se afastar do
caso.

Os militantes anticastristas da Flórida são uma
gente horrorosa: movidos por um ressentimento feroz
que os torna absolutamente infensos à razão e alérgi
cos a qualquer forma de entendimento político com o
regime do qual fugiram, patrocinam atos terroristas
em seu país de origem, para exasperação das autori
dade americanas, porque acabam fazendo o jogo de
Fidel, e quali1icam de traidores os cubano-americanos
que procuram iniciar um diálogo com os setores
menos empedernidos do castrismo, na esperança de
lançar as sementes de uma transição política, para
que a ilha não entre em um banho de sangue quando
o ditador morrer e se intensificarem as pressões pela
redemocratização do pais. O extremismo dos cuba
nos de Miami faz Fidel Castro parecer apenas um ca
udilho benevolente e um tanto teimoso, e não um tira
no há 41 anos no poder em um país onde existe um
preso político para cada 32 mil habitantes.

Donos de dólares e votos em profusão, os exila
dos associaram-se, previsivelmente, à franja arqui
conservadora do Partido Republicano no Congresso
dos EUA, em que fulguram políticos cuja beligerância
é comensurável com a sua estreiteza intelectual, a
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exemplo do veterano senador Jesse Helms, da Caro
lina do Norte, e o citado deputado Dan Burton - os au
tores da lei que leva os seus nomes, extremando o
bloqueio econômico a Cuba, a ponto de estipular san
ções a empresas de terceiros palses que comercia
rem com a ilha. Para eles Elián é um joguete. Diante
disso, a menos que faça cumprir a lei e devolva Elián
a Cuba - como quer, por sinal a maioria dos america
nos - Washington estará sendo cúmplice de algo que
nao passa de um seqüestro. Não é Fidel Castro quem
está em casa. É um menino órfão de mãe, e um pai
que chora por ele.

Durante o discurso do Sr. Neiva Morei
ra, o Sr. Themfstocles Sampaio, § 2~ do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal
Fílho, § 2~ do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Coronel Garcia.

O SR. CORONEL GARCIA (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocupo hoje a tri
buna para falar um pouco sobre os projetos de desar
mamento que se encontram em curso nesta Casa.

Começo lendo o seguinte: "Este ano entrará
para a história. Pela primeira vez., uma nação sensibi
lizada possuirá controle total de suas armas. Nossas
ruas estarão mais seguras e nossa policia mais efici
ente. O mundo seguirá nossa liderança rumo ao futu
ro".

Essas palavras ficariam hoje muito bem se ditas
pelos articulistas do projeto de desarmamento, mas
gostaria de informar a V. ExAs e a todos que me ou
vem que foi proferida, assim, por Adolf Hitler, em
1935, quando ele promoveu a maior campanha de
desarmamento de que se tem história no mundo.
Logo depois, 6 milhões de judeus foram sacrificados
sem poder sequer se defender, totalmente desarma
dos.

Começo dizendo isso até por ser um profissio
nal que trabalhou a vida inteira nesse sistema. E
preocupado com a proliferação de armas, não po
deria deixar de manifestar-me neste momento.

Sou extremamente a favor do desarmamento,
mas do desarmamento efetivo, não apenas de leis
que possam tornar-se inócuas. E por que digo inó
cuas? Todos aqui sabem que o armamento no Pars,
desde o inicio do século, sempre foi dividido em
dois grandes grupos: o armamento de uso permiti
do, que são revólveres e pistolas de calibres até 38,
ou o armamento de uso proibido, que são os fuzis,

metralhadoras, granadas, pistolas de calibre 45,9 mi
Hmetros.

Dal eu pergunto: esse armamento, embora de
uso proibido, não é utilizado para a criminalidade?
Quando digo que a lei se toma inócua é pelo fato de
que da mesma forma que esses revólveres de uso
proibido chegam hoje às mãos dos criminosos, conti:
nuarão chegando as armas dé uso permitido. Lembro
a V. ExAs que o armamento de uso proibido o é nacio
nalmente, mesmo assim, ilegalmente, chega às mãos
dos criminosos.

A maior contribuição que posso dar a esta Casa
e ao meu Pais é pediro apoio de todos os companhei
ros para a instalaçêo de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito a fim de apurar o armamento ilegal no
Pais.

Dei entrada nesse pedido hoje a fim de poder,
com essa CPI, estabelecer uma radiografia do nosso
Pars, mostrando de fato como essas armas chegam
ilegalmente às mãos dos criminosos, das pessoas
que não deveriam portá-Ias. Dessa forma, daremos
uma contribuiçêo efetiva ao nosso Pais, estabelecen
do convênios com o exterior para evitar que essas ar
mas retornem, promovendo um verdadeiro desarma
mento e não apenas tirando o sofá da sala.

Falo isso com conhecimento de causa. Uma das
primeiras providências que essa CPI poderá tomar é
concluir um inquérito que este Parlamentar que hoje
lhes fala, como oficial do Exército, teve oportunidade
de realizar. Ao final desse inqUérito, oito pessoas fo
ram indiciadas, no entanto, o processo encontra-se
travado até hoje. Esse processo trata da autorização
e da efetiva venda de 1 milhão de granadas para o
Governo da Llbia. Isso não me incomodaria, se não ti
vesse de dizer a todos que eu apreendi parte dessas
granadas nas favelas da Rocinha, do Vidigal e de Se
nador Camará. Portanto, esse lote de 1 milhão de
granadas oficialmente vendido para o exterior encon
tra-se hoje espalhado pela nossa Nação.

Essa CPI, para a qual peço o apoio dos Srs.
Parlamentares, é justamente para esclarecer isso.
Não adianta aprovarmos mais uma lei que não será
cumprida. Temos de efetivamente identificar como
essas armas, mesmo comercializadas legalmente,
chegam de forma ilegal às mãos dos criminosos,
constituindo um atentado a toda a sociedade.

Agradeço o espaço que me foi dado e peço apo
io para que não editemos uma lei inócua, mas real
mente ajudemos a desarmar este Pais.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Sexta-feira 4 06273

Deputados, a importancia da agricultura é freqüente
mente ressaltada como uma das mais promissoras
alternativas para o desenvolvimento econômico e so
cial do Brasil. Concordo com essa qualificação, mas
não há como negarque ainda estamos longe de colo
car em prática políticas efetivas de incentivo, princi
palmente aos pequenos e médios produtores, sitia
dos entre as altas taxas de juros e a ausência de
perspectiva no mercado de trabalho.

Por isso, Srs. Parlamentares, gostaria de desta
car aqui uma experiência pioneira que vem ocorren
do, há cerca de cinco anos, na área rural da cidade de
Santa Mercedes, na Alta Paulista, a cerca de 670 qui
lômetros da cidade de São Paulo. Naquela região,
sempre marcada pela pecuária, pequenos e médios
pecuaristas estão sobrevivendo com dificuldades.
Mas um deles, o Sr. Oswaldo Martucci, encontrou no
cultivo do palmito pupunha uma alternativa mais ren
tável e que, com a execução de polfticas de incentivo,
pode tomar-se um caminho para os demais agriculto
res.

Unindo moderna tecnologia e assistência da
Prota ora Marilene Leão Alves Bovi, Chefe do Depar
tamento de Plantas Tropicais do Instituto Agronômico
de Campinas (IAC), e de técnicos da Universidade
Paulista (UNESP - Ilha Solteira) e da Universidade
do Oeste (UNOEST), o Sr. Oswaldo cultiva, atual
mente, 320 mil plantas em 140 alqueires de terra da
sua Fazenda Nossa Senhora Aparecida, e garante:
"Não há cultura no Brasil que se compare à da pupu
nha na sua rentabilidade".

O próprio produtor justifica a razão de tanto en
tusiasmo, ao explicar que outras variedades de pal
mito, como o açaf e o juçara, por exemplo, levam de
oito a dez anos para o primeiro corte, sendo que a es
pécie juçara, depois de arrancada, não continua pro
duzindo; o açaf produz, mas no mesmo tempo de es
pera, ou seja, oito a dez anos. No caso do palmito pu
punha, com vinte ou 24 meses já há condições de co
mercialização com as indústrias.

Na última segunda-feira, 31 de janeiro, estive
na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Santa
Mercedes, próximo a Dracena, no interior paulista, e
pude comprovar a fantástica iniciativa do Sr. Oswaldo
Martucci, que é apresentada como excelente alterna
tiva aos demais produtores.

Durante minha visita, estive acompanhada pela
Deputada Estadual do PT de São Paulo, Maria Lúcia
Prandi, do representante da Associação dos Banani
cultores de Sete Barras no Vale do Ribeira, Sr. Gilber
to Otha, e dos representantes do setor da associação

que congrega 57 municípios da Alta Paulista: Sr. Do
mingos Francisco de Souza, representando os pro
dutores de Palmito da região de Santa Fé do Sul; Sr.
Ciro Camargo do Nascimento; Sr. Elvis Robert Poli
dora, Prefeito de Santa Mercedes; Sr. Odemar de
Carvalho do Vai, Prefeito de Ouro Verde e Presidente
da AMNAP; Sr. Kazuo Fukuhara (Secretário de De
senvolvimento Econômico), representando o Prefeito
de Presidente Prudente (Sr. Mauro Bragato); Sr. Pau
lo Roberto Lopes Ricci, Superintendente do Crédito
Agrfcola do Banco do Brasil do Estado de São Paulo;
Prof. Fernando Tangerino, representando a Unesp
de Ilha Solteira; Dr. Carlos Henrique, representando a
Unoest de Presidente Prudente; Deputado Estadual
Agripino de Oliveira Lima; Sr. Gilberto Otha, repre
sentando os produtores do Vale do Ribeira; Sr.
Oswaldo Dias, Presidente da Associação Agrfcola de
Junqueirópolis; Sr. Luiz Alberto Pelloso, diretor do
EDR; Adalberto S. Estivari, assistente técnico da
Casa da Agricultura; Sr. Moacir Rosseti, assessor do
Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de
São Paulo; Walkiria Villas Boas, Comendadora da
Marinha Brasileira; e José Augusto Marengo, diretor
da Etaplan (projetos BNDES). Estavam presentes,
também, vários gerentes do Banco do Brasil, além de
assessores.

Em uma comitiva com aproximadamente qua
renta pessoas, pudemos constatar não só o quanto
de beneficios o projeto do Sr. Oswaldo pode trazer
aos pequenos e médios agricultores, mas também a
fundamental importancia da concretização da parce
ria das universidades e instituições técnicas com este
setorda economia brasileira e a necessidade urgente
do estabelecimento de incentivos financeiros para in
cremento da produção agrfcola no País.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. DH
putados. O ano eleitoral tem sido uma época fértil
para a proliferação de aparentes boas intenções, ele
idéias e projetos nem sempre sinceros, das históricas
falseadas sobre realizações superficialmente cumpri
das. E a julgar pelo artigo do atual Prefeito de Sant()s
publicado na última edição do jornal local (22/23-1), a
zona noroeste é o mais novo paraíso, fruto dessa fer
tilidade: os problemas da região foram solucionados,
as "mentirinhas" foram substitufdas por "realidades"
e, agora, caminha-se para a "consolidação do efetivo
desenvolvimento", seja lá o que isso queira significar.

Infelizmente, para os moradores, a história é ou
tra, diferente daquela contada no artigo. A atual admi
nistração municipal desmontou uma estrutura funda
mentai para o desenvolvimento da região, que eram
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os canais de participação da comunidade nas deci
sOes da Prefeitura, conquistadas nos oito anos de
Governo da Unidade Democrática Popular - UDP.
Começou extinguindo as administraçOes regionais da
zona noroeste e dos morros, que ofereciam atenção
(material e humana) exclusiva para essas áreas, jus
tamente no momento em que a expansão populacio
nal aliada à carência de infra-estrutura obrigava (e
ainda obriga) o poder público a ampliar e aperfeiçoar
os serviços, nunca a eliminá-los.

Optou-se por um caminho polftico oposto ao
que a própria população havia decidido em discus
sOes com os governos anteriores, do Partido dos Tra
balhadores (PT) e aliados. No mlnimo, uma atitude
contraditória daqueles que agora não hesitam em
ressaltar o potencial da zona noroeste. Uma contradi
ção que se torna marca daqueles cujo dfscurso de
fende o desenvolvimento, mas a prática exclui das
suas prioridades a comunidade, principalmente a de
mE'nor poder aquisitivo.

O Projeto Habitacional do Dique da Vila Gilda,
um dos maiores planos para urbanização de favelas,
foi abandonado, deixando sem moradia digna famfli
as que habitam as palafitas e sem emprego muitos
moradores da área que tinham nestas frentes de tra
balho uma opção para geração de renda. Este ano,
coincidentemente, a Prefeitura voltou a citar o Dique
entre suas prioridades. Com um detalhe: não fala em
construção de casas, mas sim em dotar o local de in
fra-estrutura, como rede de água, luz e esgoto. Nada
contra tais benfeitorias. Mas, e as palafitas, serão ma
quiadas para esconder a crueldade da situação, le
gando ao abandono o projeto original?

~ justamente por defender a continuidade do
projeto que, todos os anos, procuro garantir recursos
para as obras, apresentando emendas ao Orçamento
da União. No final de 1999, por exemplo, foram libera
dos 300 mil reais reivindicados por mim. Para 2000,
solicitei a liberação de mais 400 mil reais, além de 60
mil reais para a construção de uma creche na Vila Gil
da. t= claro que não é o suficiente. Além dos recursos,
é preciso vontade polltica e prioridade de investimen
tos da administração municipal, pois o Dique não é o
único problema habitacional da zona noroeste.

Sinal de descaso e contradição é também o atu
11 governo municipal vangloriar-se de ter equipado o
lospital da zona noroeste, construfdo e colocado em
Jncionamento pela administração petista que o ante
"deu, e impor a esse ato, óbvio e obrigatório para
~ueles que ocupam cargo executivo, um exemplo de
edicação à saúde dos moradores da região.

Ora, nos três primeiros anos dessa administra
ção em Santos, a rede básica de saúde operou com
deficiência, com falta de remédios e de pessoal, inclu
indo médicos, contratados "emergencialmente" há
cerca de seis meses. Infelizmente, nada há de paraf
50 nas longas filas de espera que se instalam em fren
te às policlfnicas, no mau cheiro do lixão, nas enchen
tes. Há ausência de construção de creches, escolas,
sem falar de projetos da UDP rebatizados com novos
nomes para parecerem originais.

Não basta ao Poder Público apenas ressaltar o
potencial desenvolvimentista que tem a região. O dis
curso é frágil e a população sabe o quanto sofre com
essa fragilidade, principalmente quando se depara
com as palavras do Prefeito gravadas em forma de
promessas eleitorais. Ele prometeu instalação de um
shopping, construção de 380 casas no Dique, 5 mil
moradias populares com o projeto Cingapura, estaci
onamento para o lixão da Alemoa etc., etc., etc. São
promessas não cumpridas. Agora, novamente em
ano eleitoral, qualquer semelhança no discurso opor
tunista nâo será mera coincidência.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, tivemos nesta convocação extraordinária e
durante o ano de 1999 polêmica e disputa muito gran
des em torno da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, eu gostaria de fazer o registro de duas expe
riências do Partido dos Trabalhadores, da Frente Po
pular, com relação ao tema gestão responsável da
coisa pública.

A primeira experiência, já com mais de dez
anos, refere-se à administração da cidade de Porto
Alegre - sem a existência de Lei de Responsabilida
de Fiscal -, em cuja Prefeitura o Partido dos Traba
lhadores imprimiu a marca da sua sigla, a da respon
sabilidade no trato da coisa pública.

A Prefeitura de Porto Alegre teve um superávit
de 1 milhão de reais no exercfcio de 1999, com toda a
crise que vivemos na economia e no sistema de arre
cadação. E, paralelamente ao superávit alcançado,
aquela Prefeitura mantém uma politica salarial para
os servidores públicos de reajuste bimestral de acor
do com a inflação, o que é inédito neste Pafs. Nem
por isso estamos com problemas na administração
das finanças públicas do Municfpio de Porto Alegre.
Além disso, há ainda a previsão de contratação de mais
de oitocentos funcionários, sendo quinhentos professo
res e trezentos agentes públicos para a administra
ção de Porto Alegre.
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A outra experiência, nova para o Partido dos
Trabalhadores, é o Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul. Em um ano de Governo, conseguimos re
duzir o déficit público de mais de 1 bilhão de reais
para 253 milhões de reais. Esse é o balanço do exer
creio de 1999 do Governo do Estado do Rio Grande
do Sul.

Esse corte drástico no déficit do Estado do Rio
Grande do Sul deu-se apesar de o Governo ter au
mentado as verbas e o custeio nas áreas sociais de
saúde, educação e assistência social e ter aumenta
do o gasto com pessoal em 5%, se comparado ao
gasto do Governo anterior. Temos hoje um gasto de
126 milhões a mais no Governo do Estado do Rio
Grande do Sul e, com tudo isso, conseguimos reduzir
o déficit de mais de 1 bilhão de reais para 253 milhões
de reais. E esse processo precisa continuar.

Tudo isso prova que, ao contrário do que foi afir
mado pelas Lideranças da base do Governo, no sen
tido de que o PT é contra a gestão responsável da co
isa pública, independentemente de termos ou não le
gislação sobre responsabilidade fiscal - e achamos
que é necessário haver, apenas entendemos que ela
não pode extrapolar aautonomia dos estados e muni
crpios de desenvolver sua polftica -, praticamos a
gestão responsável.

Por outro lado, apesar do discurso retórico do
Governo sobre a responsabilidade fiscal, temos aqui
dados desta semana que informam aumento de 78%
na sonegação fiscal neste Pars. O rombo na sonega
ção fiscal atingiu 29,6...

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Deputado
Fernando Marroni, não podemos ficar prorrogando o
tempo de V. ExA, pois temos aqui presente o orador
do Grande Expediente e outros colegas que querem
falar. Determino à Secretaria da Mesa que registre
nos Anais da Casa o pronunciamento de V. Exa e o di
vulgue na sua inteireza.

O SR. FERNANDO MARRONI - Apenas uma
última fala, Sr. Presidente.

O déficit na arrecadação fiscal do Pars é de 29,6
bilhões. Desse montante, um terço sonegado pelo
sistema financeiro e o restante por 12 mil empresas e
8 mil pessoas ffsicas.

Essa éagestão responsável do Govemo Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com o desenvolvimento das pesquisas ci
entrficas no início do século em torno de um novo
conceito de viver bem e em sintonia com a natureza,

na contramão dos encontros que beneficiavam o ser
humano, criou-se esta máxima: "Se não posso come
ter excesso, não posso viver".

Todos os que aqui estamos, indistintamente, e
sob qualquer ponto de vista, por mais avançados que
sejamos, havl~remos de concordar que há nesse pen
samento um (:;omportamento suicida e irresponsável
para dizê-lo simples e descabido.

Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a irresponsabilidade com que se editam as medidas
provisórias com gosto de perpetuidade neste Governo
FHC tem-nos assustado a todos e nos colocado, como
adolescentes que já fomos, a nos perguntar: "De onde
vim, para onde vou, quem sou e o que faço aqui?"

A incógnita, o desconhecido, o x da questão, Sr.
Presidente, parece longe de uma resposta coerente,
honesta e sincera, se não vier cheia de evasivas as
mais estranhas.

As seqüentes edições e inconseqüentes reedi
ções das medidas provisórias, as mesmas que agora já
não são chamadas assim, mas a"produção" - entre as
pas - de medidas provisórias, Sr. Presidente, têm dei
xado perplexos todos os que por elas são atingidos. E
para que haja correção dos rumos, ou seja, para que
quem legisla legisle, quem executa execute e quem
zela para o cumprimento que o faça, necessário é que
os papéis sejam bem definidos e limitados, a fim de que
não haja intervenção de um Poder nos outros Poderes,
criando uma imagem fantástica na linguagem do Direi
to, como acontece nos nossos dias.

Sr. Presidente, a aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n11 472, de 1997, trará, em ter
mos, um tênue sentido de normalidade.

Não é o que queremos, Sr Presidente. Não é o
que defendemos, Sras. e Srs. Deputados. Não é o
que desejamos para um país de regime democrático,
mas é, em tese, o que se conseguiu avançar neste in
tuito.

Como que a imitar a parte risível da história, o
Governo por muito tempo insistiu em chamar para si a
máxima descrita acima - "Se não posso cometer ex
cessos, por que viver?" -, vendendo a imagem barata
de que, se não fosse aprovada na forma e da forma
proposta, estarfamos à beira de um precipício sem
fim...

Sr. Presidente, a se manter o atual status, se
assim podemos dizer, por certo já estamos como
co-partícipes em uma comédia histórica, nas perso
nagens dos Três Patetas. Sim, três patetas, sendo
que um parece ser mais inteligente que os outros e
por isso comanda os dois, quando na realidade, se os
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três não se juntam, não conseguem sair das situa
ções esdrúxulas em que se metem.

Que fique o alerta. Nós, o Legislativo, não so
mos patetas.

Estou aqui, Sr. Presidente, fazendo uma refle
xão sobre as medidas provisórias, já que vamos, em
breve, apreciar a PEC que trata do assunto.

Desejo chamar a atenção de todos os Parla
mentares e pedir que tenham o cuidado de votar com
consciência e não aceitar mais a edição e reedição de
medidas provisórias.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, desejo apre
sentar requerimento de informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia sobre fatos ocorridos recente
mente referentes ao vazamento de óleo na Bala de
Guanabara causado pela Petrobras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO JOSÉ MOTA (PMDB - CE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje existem no Brasil exata
mente 5.507 Câmaras Municipais espalhadas por to
dos os seus rincões, onde estão distribuldos os
59.463 vereadores das mais diversas siglas eagremi
ações partidárias. Trata-se de um poderoso contin
gente de cidadãos e cidadãs que, de forma autêntica
e legitima, representam todos os segmentos da nos
sa sociedade.

Diariamente, em gabinetes, bem como nas es
quinas, praças, ruas e avenidas das cidades brasilei
ras, tanto na área urbana como na zona rural, a figura
do vereador está presente, levando e ouvindo reivin
dicações dos municfpios.

Além do trabalho de ser construtor de leis justas
e fiscalizador do Executivo Municipal, a história in
cumbiu ao vereador a tarefa de carregar em suas cos
tas o peso do apoio social aos que, excluldos da soci
edade, clamam todos os dias às suas portas à procu
ra de ajuda.

Sabemos todos que ninguém nasce nem vive
no estado ou na Nação; nascemos e vivemos todos
nos municipios. Ora, se assim é, então, mais do que
nunca, precisamos valorizar o papel e o trabalho dos
vereadores brasileiros, pois são eles os que mais de
perto conhecem o suspiro do povo brasileiro.

Entretanto, Sras. e Srs. Deputados, tramita aqui
nesta Casa a PEC n~ 89, de 1995, que pretende redu
zir o número de vereadores. Se aprovada a referida
matéria, 78% das Câmaras do Pais terão o seu qua
dro de vereadores alterado, havendo uma diminuição
de 21 % no total de vereadores existentes hoje, o que

perfaz um total de menos 11.564 vagas no Poder Le
gislativo Municipal.

E eu pergunto: o que há por trás desta iniciati-
va?

Alegam os proponentes que, assim fazendo, es
tarão diminuindo os gastos das Câmaras Municipais.
Argumento aparentemente nobre, entretanto, infun
dado, uma vez que esta Casa já aprovou, neste mes
mo plenário, dois meses atrás, a PEC ~ 627, de
1998, que disciplina gastos com as Câmaras Munici
pais e com a remuneração de vereadores.

Ora, se a PEC nll. 627, de 1998, já estabeleceu
os limites para as despesas dos Legislativos Munici
pais, cai a base de sustentação argumentativa da ne
cessidade da aprovação da PEC nll. 89, de 1995, que
pretende reduzir o número de vereadores.

Além disso, sabemos todos que o exercfcio ple
no da democracia pressupõe a necessidade de am
pla representatividade, sobretudo quando se tratam
de municlpios onde já se comprovou ser fundamental
que todos os segmentos sociais encontrem-se bem
representados nas Câmaras Municipais.

Assim, levanto perante aos Srs. Deputados a
bandeira da União dos Vereadores do Brasil, entida
de que há 35 anos representa com galhardia os vere
adores brasileiros, e também a União dos Vereadores
do Ceará, sempre combativa, a favor das causas do
Legislativo Municipal cearense.

Convido todos para, juntos, fazermos uma ho
menagem ao vereador brasileiro, a quem tanto deve
mos, votando contra a PEC nll. 89, de 1995, atenden
do, assim, ao grito democrático do Poder Legislativo
Municipal brasileiro

Muito obrigado.
O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, os meios de comunicação têm divulgado fre
qüentemente as ações de Governos Estaduais de as
sédio à empresas fixadas em outros estados. Esta
ação tem recebido o nome de guerra fiscal.

Mais recentemente, Secretários de Estado da
Bahia estiveram no Rio Grande do Sul visitando em
presas e oferecendo vantagens para a transferência
de unidades empresariais para o estado baiano. Tal
atitude, além de ser irresponsável, é também descor
tês, ferindo principias constitucionais que obrigam as
unidades da Federação a conviverem harmoniosa
mente.

A ação do governo baiano é lamentável. Os re
presentantes daquele governo estiveram em im)me
ros municipios gaúchos, entre os quais Getúlio Var-
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gas. Lá, O assédio foi no Curtume Riograndense, que
se constitui em uma empresa tradicional da cidade, fi
xada em Getúlio Vargas há mais de cinco décadas.

Um possível êxito do governo baiano, com a
transferência do Curtume Riograndense, causaria
extremas dificuldades financeiras a Getúlio Vargas e
à região, causando impacto significativo na receita do
município e gerando uma crise sem precedentes,
com o aumento de desempregados.

O desemprego em Getúlio Vargas configura-se
hoje em grave problema e certamente a ação do go
verno baiano caminha no sentido de agravar ainda
mais esta verdadeira chaga social.

Oxalá as empresas assediadas entendam que
o convite baiano é uma irresponsabilidade, tendo mo
tivações político-ideológicas, além de ser uma pro
posta desligada de projetos concretos de desenvolvi
mento e, diante disso, digam não a esta especulação.

De outra parte, faz-se necessário que o Gover
no Federal e esta Casa Legislativa adotem medidas
eficazes e firmes com o objetivo de dar cabo a esta
guerra fiscal de grandes proporções, que tem acirra
do as relações entre os Estados brasileiros.

E o pior de tudo isso, Sras. e Srs. Deputados, é
que destacadas autoridades do Governo Federal e
do próprio Parlamento brasileiro estão articulando es
sas ações. E o Governo não só fomenta a briga entre
estados, mas ainda acena com recursos financeiros
para que as transferências de empresas de um esta
do para o outro se concretizem. Assim agindo, o Go
verno Federal faz o jogo dos agressores.

Urge que os governantes brasileiros tenham
sensibilidade para encaminharem uma solução para
estes conflitos e que tenham humildade suficiente
para reconhecer o erro cometido e dar um fim a esta
verdadeira guerra fiscal.

Muito obrigado.
O SR. OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ao subir mais uma vez a esta tribuna, ve
nho expor a V. ExAs a grave e perigosa situação do
abastecimento de alimentos no Estado do Paraná,
um assunto de soberania e segurança nacional.

O Paraná, estado cujo povo, particularmente os
evangélicos, elegeu-me Deputado Federal, é sem
dúvida o responsável por mais de 25% da produção
agrícola nacional. Igualmente um dos maiores produ
tores de frango e carnes bovina e suína.

Apesar da produção, o povo paranaense está
sentado em uma latente bomba, no momento ador
mecida, quanto ao perigo de falta de abastecimento

dos gêneros alimentrcios e de material de limpeza e
de higiene. Os comerciantes de pequeno e médio
porte dos setores, simplesmente manietados, sem
ação própria, estão à mercê dos grupos estrangeiros
e conscientes de que o pesadelo está crescendo.

O Grupo Sonae, de capital europeu, já detém
cerca de 30% do abastecimento de alimentos, produ
tos de limpeza e de higiene e parte do vestuário do
Estado do Paraná. E prepara-se, segundo os meios
comerciais, para atingir cerca de 50%. Procura ainda
dominar o fornecimento de medicamentos, pois o So
nae, que comprou os supermercados Mercadorama,
Big, Coletão e Lufatão - que atua no interior do esta
do -, de acordo com informes do mercado, está em
negociação para adquirir, além dos supermercados
Parati eCondor, as drogarias Drogamed. A legislação
brasileira proíbe isso, mas o "jeitinho brasileiro" pode
rá funcionar mais uma vez.

Prestem atenção, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nas práticas comerciais do Grupo Sonae
no Estado do Paraná e no grave perigo que eles re
presentam. Quanto ao patrimônio, todas as lojas e
escritórios do Sonae são alugados - eles não possu
em bem de raiz que os fixem no estado, não têm com
promisso básico; todos os veículos de sua frota são
terceirizados, não fizeram investimento algum no se
tor, podem parar a qualquer momento, sem maiores
problemas.

A seguir, farei menção a algumas práticas co
merciais.

Enxoval. Quando inauguram uma loja, o supri
mento inicial é feito pelos fornecedores, sem custo,
grátis. É o chamado enxoval. Se o fornecedor se re
cusar a fazê-lo, deixará de fornecer ao grupo.

Promotores. Todos os fornecedores são obriga
dos a admitir promotores visando a manter as prate
leiras e gôndolas cheias, com seus produtos arruma
dos. O Sonae obriga os promotores a fazer serviços
extras, como limpeza de outras prateleiras e gôndo
las, do chão dos banheiros, corredores, etc. Se nega
rem, o fornecedor deixará de fornecer.

Faturamento. Mínimo de 55 dias da data de en
trega, o que ocasiona um ciclo de noventa dias para o
fornecedor receber - é o caos.

Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, es
tou falando de uma situação de soberania e seguran
ça nacional. Repito, como o Grupo Sonae não tem
bem de raiz, o seu compromisso conosco é puramen
te comercial, lucrativo. Se fizermos qualquer coisa
que os desagradem, poderão dar o golpe e sair do
Brasil, o que gerará muito desemprego, falta de abas-
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tecimento, queda econômico-financeira e, conse
qOentemente, um caos social. E eles dirão, cheios de
nossa riqueza: "Bye bye, Brasil".

Não é só. Tenho informaçOes de que o Grupo
Sonae pertence ao Promotes, o segundo maior grupo
de supermercados do mundo. O primeiro grupo é o
Carrefour, que é associado ao Promotes na Europa.

A soma dos dois grupos sufoca o Pais. Somos
responsáveis, não podemos permitir que a nossa so
berania vá por água abaixo.

Por Deus, pelo Paraná, pelo Brasil!
Sr. Presidente, peço a V. Ex· que este pronunci

amento seja divulgado nos órgãos de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.
O SR. EURipEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, como é sabido, a contribuição do
segmento madeiro-moveleiro é extremamente signifi
cativa para a economia do Estado de Rondônia. Tra
ta-se de um dos setores que mais gera empregos,
renda e tributo, distribuindo riquezas ao longo de toda
a cadeia produtiva.

Na última década, no entanto, vem ocorrendo
vislvel desaquecimento em suas atividades. Em
1989, existiam, no estado, mais de 1.100 indústrias
madeireiras. Hoje, não passam de 686. Ainda assim,
20% da arrecadação total do ICMS do estado provém
desse setor, que é responsável pela manutenção de
60 mil empregos diretos e indiretos.

O desaquecimento verificado, Sras. e Srs. De
putados, decorre, em grande parte, da inexistência de
uma polftica coerente e articulada entre os diferentes
órgãos federais, dirigida para o desenvolvimento flo
restal da região. Senão, vejamos alguns exemplos.

A ação repressiva dos órgãos de fiscalização
ambiental concorreu significativamente para inibir as
atividades do setor. Ocorre que nem sempre essa
ação foi corretamente orientada, muita madeira foi
desnecessariamente queimada (90% do total comer
ciai). O agricultor via-se forçado, por imposição de di
ferentes órgãos federais, a desfiorestar para consoli
dar a sua ocupação e fazer jus ao titulo definitivo de
posse da terra.

Ora, visto que o próprio Governo Federal tolhia
a legalização de madeiras oriundas de áreas desflo
restadas, toda essa madeira, que poderia ser utiliza
da pela indústria moveleíra, acabava sendo queima
da, em um inaceitável desperdlcio de preciosa maté
ria-prima.

Outro ponto a ser considerado relaciona-se com
a verticalização da produção. Embora tenha havido
algum progresso, a grande maioria das empresas do
setor de base florestal do estado continua a apenas
desdobrar as madeiras brutas. Rondônia é, essenci
almente, exportador da matéria-prima, com o que dei
xa de agregar valor ao produto, o que é feito no cen
tro-sul do Pais, que se beneficia, assim, dos benefici
os sociais advindos da verticalização da produção,
seja sob a forma de geração de empregos, seja pela
geração de tributos.

Nesse contexto, é evidente a necessidade da
adoção de polfticas que, corrigindo as atuais distor
çOes, com a implementação de instrumentos eficazes
que propiciem capacitação, organização, moderniza
ção industrial, aparelhamento e au
to-sustentabílidade, dotem o setor de maiorcompetiti
vidade, preparando-o para enfrentar os desafios do
moderno mercado globalizado.

No documento Carta de Rondônia, elaborado
por ocasião do Seminário Produtos de Madeiras
Alternativas da Amazônia, realizado, no último mês
de dezembro, pela Fiero e pelo Sebrae, com apoio do
governo do estado, as lideranças, empresários e téc
nicos do setor indicaram os fundamentos de uma polr
tica florestal a ser implantada com o objetivo de con
solidar o Estado de Rondônia como grande produtor
nacional de produtos e subprodutos de origem flores
tal. Considerando-se a relevência da questao, julga
mos da maior importância seja dada divulgação às re
ivindicaçOes do setor, dentre as quais destacamos:

- desburocratizar e compatibilizar as linhas de
crédito existentes para a atividade florestal, toman
do-as oportunas, adequadas e suficientes;

- simplificar o acesso ao crédito, de sorte a pro
piciar ao empresário a pronta adição de tecnologias
de ponta, como beneficiamento, aproveitamento, se
cagem, movelaria e design;

- gestionar junto ao Sistema Nacional de Habi
tação para que a Caixa Econômica Federal financie
imóveis construidos em madeira, que, por terem cus
to mais baixo, são mais acessíveis à população de
baixa renda;

- contemplar, nos Programas de Financiamento
da Amazônia, o Setor Florestal como ator efetivo e le
gitimo de todos os projetos destinados a promover a
~onservação dos recursos naturais e o desenvolvi
mento sustentável da Amazônia;

- criar, imediatamente, o Instituto Florestal Naci
onal;
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- franquear aos grandes consumidores de ma
téria-prima florestal (acima de 6.000 metros cúbicos)
a participação nos Programas de Fomento Florestal;

- estimular pesquisa para gerar tecnologia para
que haja a diversificação das espécies a serem utili
zadas nos povoamentos florestais;

- estimulara vinda de indústrias para Rondônia,
como forma de reduzir o Custo Brasil e aumentar a
competitividade das indústrias locais;

- estimular a união do setor para formar consór
cios, no sentido de otimizar a produção individual de
cada empresa;

- incentivar a articulação, associação e coorde
nação do segmento madeiro-moveleiro, com a cria
ção de pólos moveleiros, cooperativas e outras for
mas de parceria;

- promover a capacitação do gestor, especial
mente na questão da comercialização para, posteri
ormente, internalizá-Ia ao longo do departamentos
das linhas de produção das indústrias;

- disponibilizar a matéria-prima das florestas
públicas, tanto federais quanto estaduais, existentes
no Estado de Rondônia, por meio de gestão participa
tiva;

- fomentar a utilização de estufas para a seca
gem da madeira e outras tecnologias apropriadas,
que contribuam para melhorar a qualidade do produ
to;

- implantar um núcleo de desenvolvimento tec
nológico madeiro-moveleiro, como extensão do Pro
grama Centro de Excelência do Ministério de Ciência
e Tecnologia;

- implementar a extensão tecnológica para me
lhoria dos processos industriais;

- estabelecer uma estratégia de marketing
para o setor madeiro-moveleiro;

- estabelecer parcerias para intercâmbio co
merciai e valorização dos negócios;

- estabelecer assessorias para integrar os seto
res de administração, produção e comercialização;

- criar um amplo programa de capacitação ge
renciai, técnica, tecnológica e profissional.

Senhoras e Senhores Deputados, pela serieda
de das discussões que precederam a sua elabora
ção, a Carta de Rondônia merece toda a atenção por
parte das autoridades responsáveis. Implementadas
as medidas sugeridas, estamos certo de que se cria
rão as condições necessárias para a revitalização do
setor madeiro-moveleiro, fator essencial para o de
senvolvimento de toda a região.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

'O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ocupo a tribuna desta honrada Casa de leis,
mais uma vez, para expor minha preocupação com a
elaboração cio Orçamento da União para o ano em
exercício, de forma que sejam assegurados os inves
timentos previstos para o Estado do Rio de Janeiro.
No momento em que detectamos dificuldades, mo
mentâneas, para a agilização do processo de relata
ria de diferentes projetos, gostaria de tranqüilizar os
Municípios de minha região, o norte, o noroeste e o
centro-norte fluminense, a respeito da continuidade
de nosso empenho no sentido de que sejam manti
das as obras previstas inicialmente.

Na condição de único Parlamentar representan
te do interior fluminense na Comissão Mista de Orça
mento do Congresso Nacional, tenho pautado minha
conduta com a preocupação, que é transparente, de
lutar pela garantia de que projetos de interesse da re.,.
gião não serão adiados. Ajo desta forma com a certe
za de que o norte, o noroeste e o centro-norte flumi
nense não podem perder mais do que já perderam,
em anos e anos de descaso para com suas deman
das. Estamos assumindo esta posição tanto na ques
tão do Programa Avança Brasil, o PPA- Plano Pluria
nual de Investimentos, como também na composição
do Orçamento para o ano 2000.

Entendemos que é possível acelerar os traba
lhos de aprovação do Orçamento para este ano, em
que pese a complexidade dos trabalhos de relataria na
Comissão Mista, pelo volume de projetos que cobrem
um país de grandeza territorial, como o Brasil, e de di
ferenças regionais. Estamos trabalhando no sentido
de dotar o País de um programa de investimentos viá
vel, e, no caso do Estado do Rio de Janeiro, definindo
leque de pro!~ramas que contemplem uma poUtica am
pla de desenvolvimento para os fluminenses.

Podemos citar ainda a nossa luta para manter c;
perfil do PPA como uma iniciativa que redirecionél
verbas da área social para programas que tenham
potencial de reduzir a pobreza, desenvolver a econo
mia e gerar empregos, com parcerias entre Governos
Federal, Estadual e Municipal, ONGs - organizações
não-governamentais, fundações civis que já atuam
em trabalho conjunto na área social e principalmente
a iniciativa privada, que financiará parte dos recursos
a serem disponibilizados, do total de 1,1 trilhão de re
ais previstos originalmente para um cronograma
abrangente de implantação previsto para até 2007.
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Considero a implementação do Programa Avan
ça Brasil uma acertada iniciativa do Governo Federal
na promoção integrada do desenvolvimento socioe
conOmico, notadamente no que diz respeito aos pro
jetos traçados para o Estado do Rio de Janeiro, e pre
tendo defendê-los, nesta Casa, como membro da Co
misSêo Mista de Orçamento. Estou encaminhando
soluções, avaliando propostas, colocando-me à dis
posição para o debate, defendendo os interesses de
meu povo, das regiões norte, noroeste e centro-norte
do Estado do Rio de Janeiro.

Esta minha rlgida postura de luta pelos interes
ses regionais deve-se ao compromisso que sustento,
de produção dos instrumentos necessários que evi
tem perdas para o interior fluminense. Quero desta
car, entre os nobres pares deste Parlamento, que não
luto sozinho e que conto com oapoio unido da banca
da de 46 Deputados e três Senadores fluminenses
em prol da defesa do Estado do Rio de Jáneiro.

Estamos defendendo na ComisSêo Mista de
Orçamento emendas consensuais para o Estado do
Rio de Janeiro, em que o norte fluminense é contem
plado em diferentes áreas. Posso citar a emenda que
assegura recursos para construção de hospitais nas
cidades de Campos, Macaé e São João da Barra, que
irão beneficiar centenas de milhares de pessoas, no
tadamente aquelas das comunidades mais carentes,
que passam pelas maiores dificuldades.

O nosso trabalho na Comissão é este: além de
dotar o Pars de um Orçamento exeqOlvel, sob todos
aspectos, fazer com que o Estado do Rio de Janeiro
não perca mais do que perdeu nos últimos anos por
sua desunião. Evitaremos isso ao máximo, não em
busca da unanimidade, mas da coes!!o que nascerá
do bom senso no encaminhamento racional das rei
vindicações.

Ao término deste pronunciamento, Sr. Presiden
te, reafirmo minha postura nesta egrégia Casa de leis,
que será a de lutar pela aprovação e liberação de re
cursos do Orçamento da União, a fim de que se con
vertam em melhorias e avanços, em particular para o
norte, noroeste e centro-norte fluminense e para o
Estado do Rio como um todo.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados.

a SR. DR. HELENa (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, tive o prazer de tomar conhecimento, atra
vés de minucioso documento apresentado pelo Minis
tério Extraordinário de Polltica Fundiária, que tem à
frente o competente Ministro Raul Jungmann, de fa-

tos sobre a grilagem de terras no Brasil. Lendo o rela
tório fiquei estarrecido como centenas de latifúndios
não têm propriedade legal.

Em boa hora o Presidente Fernando Henrique
Cardoso não só incentivou o Ministério de PoHtica
Fundiária como também o Instituto de Colonização e
Reforma Agraria - INCRA a atacar o problema de
frente. Descobriu-se, por exemplo, grandes proprie
dades, verdadeiros latifundiários com registros falsos
envolvendo inclusive a responsabilidade de cartórios.
São imensas glebas de terras griladas que, descober
ta a irregularidade, estarão, através dos tribunais,
sendo revertidas para o patrimônio público. São áre
as que, à medida que vão sendo regularizadas, irão
multiplicar e até triplicar as terras do patrimônio públi
co, proporcionando mais assentamentos de brasilei
ros que buscam um pedaço de terra para sua sobrevi
vência.

Para se ter uma idéia da imensidão da grilagem
no Pais, o Incra, por meio da localização de falsifica
ção de documentos, casos de fraudes, de proprietári
os fantasmas, detectou que o total sob suspeita de
grilagem chega a aproximadamente 100 milhões de
hectares, quatro vezes a área de São Paulo ou a área
da América Central mais o México.

O documento do Incra chega à riqueza de deta
lhes desse tipo de grilagem. Por exemplo: na região
Norte os números são preocupantes. Da área total do
Estado de Amazonas, de 157 milhões de hectares,
nada menos do que 55 milhOes estão em poder de
grileiros.

No Pará, um fantasma vendeu a dezenas de su:
cessores milhares de hectares de terras públicas.

Essa do fantasma vale a pena entrar em deta
lhes. Ao longo de duas décadas, a partir de 1975, dois
portugueses Manoel Joaquim e Manoel Fernandes, já
falecidos, tiveram centenas de imóveis rurais em 83
Municlpios do Estado. Posteriormente foram inventa
riados para um fantasma de nome Carlos Medeiros
que, até a intervenção do Incra, vendeu a dezenas de
pessoas flsicas e jurldicas grande parte dessas ter
ras; terras essas, a bem da verdade, do Estado do
Pará e da União. A Po([cia procurou o fantasma. Foi
chamado por edital, procurou-se no registro de óbi
tos, e nada. O f:mtasma desapareceu. Esse fantasma
e sua quadrilha conseguiu promover a grilagem de
248.633 hectares, todos terrenos da União.

Mas o caso da grilagem não pára por ai. ~ notó
rio o envolvimento de cartórios que liberaram docu
mentos sem base lega/.
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São casos de cartórios das Comarcas de Alta
mira, São Félix do Xingu e Marabá, no Pará; Boca do
Acre e Lábea, no Amazonas; São Miguel, em Goiás;
Sena Madureira e Taraucá, no Acre; Grajaú, no Mara
nhão; Catanduvas, Primeiro de Maio e Adrianópolis,
no Paraná.

A verdade, Sr. Presidente é que investigados
com profundidade, já foram encontrados indícios de
80% de irregularidade nas áreas pesquisadas. São
registros duvidosos, demarcações de hectares sem a
correspondente correção na hora da mediçãCJ, e es
ses latifúndios são localizados pela Rede e Estações
Receptores de GPS que opera a partir de dois siste
mas diferentes de satélites: um produz sinais e permi
te que se conheça a localização exata e se faça a de
marcação topográfica do imóvel. O outro produz ima
gens e permite avaliar o uso da terra. A rede está sen
do utilizada para obter mais rapidez, precisão e eco
nomia nos trabalhos de recadastramento e avaliação
das propriedades rurais.

Estados como o Amazonas, o Pará, o Paraná, o
Acre, o Amapá, Rondõnia, o Maranhão, Goiás e São
Paulo são citados como casos duvidosos de proprie
dades de grandes áreas de terras, de latifúndios, im
pedindo o avanço da reforma agrária, a não ser por
um custo absurdo do valor da terra.

Ao encontrar nossa leitura nesse relatório do
Incra sobre a grilagem no País, aumenta uma espe
rança em nosso coração de ver essas terras distribuí
das com mais justiça, assentando aqueles que preci
sam trabalhar, que desejam plantar, dando-lhes con
dições de equipamento e financiamento e apoio téc
nico de um órgão que vise ao aumento da produtivi
dade agrícola do nosso Brasil.

Parabéns ao Incra pelo trabalho que está reali
zando e ao Presidente Fernando Henrique, pelo apo
io decisivo em tirar das mãos dos falsos proprietários
imensas áreas públicas, que, tenho certeza, servirão
para um grande avanço na direção do assentamento
de milhares de famflias em prol do objetivo maior que
é o avanço da reforma agrária que está acontecendo,
apesar dos gritos dos sem-terra. O Governo está tra
balhando e trabalhando sério, não com a pressa de
sejada por muitos, mas num ritmo certo, com muita
segurança.

Sr. Presidente, como forma de enaltecer o Bra
sil, quero parabenizar nosso colega Luiz Ribeiro, Par
lamentar pelo Estado do Rio de Janeiro, que está rea
lizando um trabalho sensacional. Além de ser Depu
tado, o nobre par é médico. De corpo e alma, atende
a população carente de Teresópolis.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. CELSO JACOS (PDT - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna para falar sobre a luta pela im
plantação do Sistema Único de Saúde, para que seja
garantido o atendimento hospitalar a todo o Estado
do Rio de Janeiro, de acordo com os princípios cons
titucionais da universalidade, gratuidade, integralida
de e controle social que resultou na implementação
da Norma Operacional Básica nQ. 96 (NOB/96) e con
seqüente aprofundamento da descentralização, que
permitiu a mais de 5 mil Municípios assumirem a ges
tão da saúde, incluindo cerca de quinhentos em Ges
tão Plena, que reiteraram o compromisso do Poder
local com a defesa da saúde e da vida.

Sabemos que em 2000 a batalha não será dife
rente das dos anos anteriores, especialmente devido
ao aumento Ijos custos com a atenção à saúde e
mais o possível contingenciamento do Orçamento da
União.

A municipalização dos hospitais federais no
Estado do Rio de Janeiro, considerada hoje a maior
do País, após este primeiro ano de descentralização
pela NOS/96, lamentavelmente não possui poderes
que garantam o suprimento das reais necessidades
da população. Será necessária a definição de um ins
trumento legal para que futuramente nos hospitais,
agora sob ge!;tão do Município do Rio de Janeiro, em
posteriores administrações, a população oriunda do
interior do Estado não seja desmerecida no atendi
mento de urgência e em exames complementares de
alta complexidade.

Enfim, temos que desencadear um processo
que permita o aprimoramento da capacidade de ges
tão dos Munic:ípios, tornando-os mais eficientes e efi
cazes, mas garantindo o atendimento, visando à me
lhoria da qualidade de vida da população do Estado
do Rio de Janeiro.

Nossa (lutra preocupação tem sido as incerte
zas que recaem sobre o financiamento da saúde, se
riamente atingido por cortes financeiros. Sequer te
mos a segurança de conhecer com precisão os seto
res ou ações que serão afetados.

Tendo sido aprovada na Cêmara dos Deputados
a PEC n1l 82-B, que fixa quantitativo de recursos para a
saúde, temos excelentes expectativas de melhoria
nessa área; contamos agora com sua aprovação no
Senado. A proposta atual é que se chegue a um mon
tante em 2000 de cerca de 22 bilhões. Mas não nos
podemos esquecer de que em 1998 o orçamento au-
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torizado para a saúde foi de 20,5 bilhões. No entanto,
apenas 19,3 bilhões foram empenhados.

Ainda não conseguimos os avanços necessári
os para que seja colocada em prática a valorização
da saúde e de seus profissionais. E tem sido um de
safio sensibilizar o Congresso Nacional e alguns seg
mentos do Governo a respeito da importância que
isso representa para esse setor, que não pode rece
ber tratamento econômico diferenciado, pela nature
za dos serviços que presta e por sua profunda inser
ção social.

Pessoalmente, não temos nenhuma dúvida de
que a política econômica do Governo contradiz o tex
to constitucional nos preceitos da universalidade e da
eqüidade, mas também não temas a ingenuidade de
negar que todo governo tem contradições internas.
Precisamos fortalecer os atores que têm compromis
sos sociais publicamente assumidas.

Aproveito a oportunidade para entregar à Mesa
duas indicações. A primeira sugere ao Sr. Ministro da Sa
úde a adoção de instrumento legal que garanta o atendi
mento do cidadão oriundo do interior do Estado do Rio
de Janeiro nos hospitais federais. A segunda propõe for
mulação de uma norma operacional básica relativa a re
cursos humanas no Sistema Único de Saúde.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrAs e Srs. Deputados, esteve em Goiás, na sema
na passada, uma missão da Unesco com a finalida
de de verificar as condições necessárias, exigidas
por esse organismo das Nações Unidas, para que a
cidade de Goiás seja declarada Patrimônio da Hu
manidade. Setenta e três locais históricos - igrejas,
museus, teatro, palácios, praças e outras edifica
ções tombadas pelo Património Histórico - e bele
zas naturais, que são atrativos turlsticos tradiciona
is da antiga Vila Boa, foram catalogados e, a partir
de junho, vão receber tratamento especial para que
permaneçam intocáveis e a salvo dos que costu
mam dilapidar os bens públicos.

O trabalho de mapeamento da oferta turística é
uma das exigências da Organização das Nações Uni
das para a Educação, Ciência e Cultura, no sentido
de que a ex-Capital do meu Estado possa pleitear o tí
tulo de Património da Humanidade. O Conselho Inter
nacional de Monumentos e Sltios está avaliando os
requisitos técnicos, a fim de que a cidade venha a se
candidatar a esse título. Construções seculares ergui
das no século XVIII, no auge do Ciclo do Ouro, duran-

te o perlodo colonial, estão sendo devidamente
examinadas pelos enviados da Unesco, que, até o
momento, têm demonstrado bastante interesse pela
investigação.

Segundo registra Americano do Brasil, Vila Boa,
erguida em 1727, sob o patrocínio de Nossa Senhora
de SanfAna, seria a sede do Governo. A primeira or
ganização política das minas de Goiás, estabele
ceu-a a carta provisional passada a favor do descobri
dor Bartolomeu Bueno da Silva, em 8 de agosto de
1728. Já nesse tempo estava também fundado o
Arraial de Meia Ponte pelo bandeirante Manoel Rodri
gues Thomar, do que resultou Bueno nomeá-lo o
guarda-mor das referidas minas, transmitindo-lhes
ampla autoridade.

O historiador Elder Camargo de Passos afirma
que, por aviso de 2 de março de 1736, foi ordenado
ao Governador de São Paulo seguir a Goiás, a fim de
criar uma vila na povoação que maiordesenvolvimen
to oferecesse, assim como reprimir pessoalmente os
excessos, punir os perturbadores da ordem e final
mente estabelecer os negócios públicos com regulari
dade que convinha para ter lugar a criação da Capita
nia. Em 25 de julho de 1739, houve lugar a instalaçêo
da vila, a qual foi denominada Vila Boa de Goiás, em
consideração a Bueno, seu descobridor, e aos Indios
Guayazes, seus antigos habitantes.

Reza a crÔnica também que a cidade de Goiás
foi o terceiro arraial fundado na Capitania de Goiás,
em 1727, com o nome de Arraial de SanfAna. Por al
vará de 8 de novembro de 1744, foi elevada a Capita
nia Geral, tendo por Capital Vila Boa de Goiás, e em
17 de setembro de 1818, por meio de portaria expedi
da pela Secretaria de Estado dos Negócios do Impé
rio, foi elevada a cidade, que tomou o nome de cidade
de Goiás, a pedido do Bispo Da D'Azoto. Esteve
como Capital da Provrncia e do Estado de 1744 a
1937, quando então se deu a mudança para Goiânia,
mas voltou a ser "capital simbólica" de 1961 em dian
te, pelo Decreto nll. 48, de 26 de julho daquele ano,
que transformou o Palácio Conde dos Arcos em mo
numento histórico. A cidade é de estilo colonial e os
tenta suas ruas calçadas de blocos de pedras, ladea
das por casas juntinhas, chamadas "parede e meia".

Vila Boa de Goiás foi instalada em 26 de julho de
1739 por D. Luiz Mascarenhas. Escreve Zoroastro
Artiaga que essa instalação foi puramente simbólica,
por ser compreendida no ato toda área do Estado de
Goiás, oficialmente inaugurada para ter vida legal
como mandara a Carta Régia de 11 de fevereiro de
1737. Foi então que começou a polltica da limpeza
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dos matos, pois D. Luiz mandou contratar Antônio Pi
res de Campos, de Cuiabá, para fazer a guerra contra
os caiapós. Assim, trouxe quinhentos guerreiros bo
rorós e começou a hostilidade desde o Camapuam,
na divisa das duas províncias. Em 1740, o mesmo D.
Luiz seguiu para o norte e fundou Cavalcante, Arrai
as, Conceição e Chapada, passando em seguida a
explorar o rio do Sono.

O ex-Senador Irapuan Costa Júnior, que chefi
ou o Executivo Estadual (1975-1979), um homem de
cultura e estudioso de nossa história, observa que,e
em 1720, Rodrigo Meneses, responsável pela Capi
tania de São Paulo, firmava com Bartolomeu Bueno
da Silva, o AnhangUera, e seus companheiros, um
termo de compromisso pelo qual lhes autorizava or
ganizar uma bandeira ao sertão da Capitania, desti
nada ao descobrimento de minas de ouro e outros ha
veres. Por volta de 1722, iniciava-se aqui o Ciclo do
Ouro, e Goiás entrava na história como as Minas dos
Goyazes, pois dentro da divisão do trabalho no Impé
rio português este é o seu título de existência e identi
dade durante quase um século. OArraial de Sant'Ana
é fundado entre morros, numa quebrada no sopé da
Serra Dourada, muito próximo das nascentes do Rio
Vermelho. A nova povoação deveria converter-se
doze anos depois em vila e mais tarde tornar-se Capi
tal, já com o nome de Vila Boa de Goiás. Com a eufo
ria do ouro e do garimpo, surgiram os arraiais de Cri
xás, Natividade, Pirenópolis, Corumbá, Arraias, Ca
valcante e tantos outros, hoje cidades-monumentos,
relíquias da história colonial.

Permiti-me, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputa
dos, a fazer um pequeno esboço histórico da outrora
Capital do meu Estado, que agora é objeto das aten
ções da Unesco para se tornar Patrimônio da Huma
nidade, a exemplo de Olinda, Diamantina, Salvador,
Brasllia, São Luís e Ouro Preto. A missão desse ór
gão da ONU recolhe os imprescindlveis e exigentes
elementos necessários para oficializar a candidatura
da cidade de Goiás, neste ano inicial do novo século,
conforme as normas estabelecidas nesse programa.
A se confirmar o desejo da população da minha terra
natal, Goiás será a sétima cidade a obtero reconheci
mento. A Comissão do Conselho Internacional de
Monumentos e Sltios já visitou o secular casario de
arquitetura colonial, o calçamento de pedras dos be
cos da cidade, as igrejas com o toque da arte barroca,
museus, prédios públicos e praças.

A posição final da Unesco sobre o assunto so
mente será conhecida no final deste ano. O arquiteto
Fernando Madeira, coordenador do Instituto do Patri-

mônio Histórico e Artístico Nacional, tem pronto o
tombamento de 470 edificações que estão inventaria
das no processo. De outro lado, elaborado pelo Mi
nistério da Cultura, a Unesco recebeu um vídeo mos
trando as tradições e a cultura vilaboenses, a gente
de Goiás e o relato de um pouco da história da cida
de. Manifestações religiosas, como a Procissão do
Fogaréu, as esculturas de Veiga Valle, além de deta
lhes do rico acervo cultural de Goiás, pontilham o fil
me, que é de boa qualidade técnica.

Manifesto aqui o meu interesse pela decisão da
Unesco, que, ao conceder o reconhecimento de Go
iás como cidade do mundo, certamente levará em
conta o aspecto da preservação e do respeito ao pro
jeto urbanístico original da cidade, que está mantido,
a ausência de espigões, bem como de qualquer ves
tígio do tipo de desenvolvimento urbano que caracte
riza as grandes cidades brasileiras.

Estamos acompanhando, com entusiasmo e
devoção, as primeíras medidas que estão sendo ado
tadas pelos homens públicos e instituições culturais
do meu Estado para que, em breve, a cidade de Go
iás, que já é um patrimônio histórico do Brasil, seja
considerada Patrimônio da Humanidade. É o que to
dos os goianos esperam.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presiden
te, Sr'ls e Srs. Deputados, a reformulação do sistema
de posse e uso da terra se impõe, hoje, como uma
exigência do processo de desenvolvimento nacional.
São milhares de famílias que, em função da rapidez
da modernização da agricultura brasileira, deixam o
campo em direção à cidade. A redução crescente do
emprego da força de trabalho rural vem gerando um
excedente de mão-de-obra considerável a cada ano.

A este exército de reserva de mão-de-obra só
restam duas alternativas: permanecer no campo ab
sorvido por atividades sazonais ou se deslocar para a
cidade.

O deslocamento desse contingente populacio
nal para os centros urbanos tem custos muito altos.
Como a economia da cidade não tem condições de
absorver toda essa mão-de-obra, esses deserdados
da terra passam a viver do subemprego ou da margi
nalidade. E, ainda mais, como as cidades não têm in
fra-estrutura de habitação, saúde e educação sufici
ente para atender esse excedente populacional, es
sas famflias que demandam os centros urbanos ter
minam por se instalar na periferia, formando o "cintu
rão verde da marginalidade e da miséria".
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o contingente de famílias expulsas do campo e
não absorvidas pela economia da cidade, juntamente
com os microprodutores, cujas propriedades são in
suficientes para produzir, faz ampliar os conflitos pela
posse da terra.

Em face desse quadro, a reforma agrária é a al
ternativa única para se processarem alterações na
estrutura da propriedade da terra, permitindo o aces
so a quem nela queira trabalhar. Com reforma agrá
ria, é posslvel tomar produtivas imensas áreas, hoje
ociosas e mantidas como reservas de valor. Por meio
da reforma agrária, é posslvel ampliar a produção de
alimentos, é posslvel fixar o homem no meio rural.

Talvez, hoje, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa
dos, ninguém duvide da exigência da reforma agrária
realizada dentro dos cênones da lei. Discordâncias
sempre existirão no tocante às formas de implemen
tá-Ia.

Uma experiência que consideramos exitosa é o
Programa Reforma Agrária Solidária, desenvolvida
em caráter pioneiro pelo Governo do Estado do Cea
rá por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento
Rural e financiada pelo Banco Mundial. É uma moda
lidade de acesso à terra, que permite que os trabalha
dores rurais, organizados em associações, adquiram
suas terras diretamente aos proprietários, sem recor
rer ao processo de desapropriação. É a denominada
"reforma agrária de mercado", implementada com a li
nha de crédito na modalidade Cédula da Terra.

A partir dessa experiência, o Governo Federal
adotou esta sistemática por meio do Programa Refor
ma Agrária Solidária/Cédula da Terra, que contempla
os Estados de Pernambuco, Ceará, Minas Gerais,
Bahia e Maranhão com investimentos de 150 milhões
de dólares.

No Estado do Ceará, a Superintendência do
Incra, sob a coordenação do Dr. Luiz Vidal Filho, já via
bilizou a implantação de doze assentamentos financia
dos pelo referido programa. Em viagem àquele Esta
do, o Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Mi
nistro Extraordinário de Polftica Fundiária, Raul Belens
Jungmann Pinto, acompanhado pelo Governador Tas
so Jereissati, conheceram detalhadamente a expe
riência pioneira da Fazenda Curral Velho na localidade
de Cauassu, no Municlpio de Acaraú, onde dezesseis
famflias dividem uma área de 158,8 hectares, adquiri
da por 95 mil e 200 reais, com financiamento do Banco
Mundial. O prazo de pagamento destes valores é de
até dez anos, com três de carência.

O assentamento já existe há dois anos, e seu
sucesso já é evidente. O ponto de estrangulamento

de todos os projetos implantados no PaIs é a carência
de infra-estrutura que permita ao assentado explorar
economicamente o seu lote: apoio à comercialização,
armazenagem, preços remuneradores, assistência
técnica, educação e saúde.

No Projeto de Assentamento de Cauassu já fo
ram investidos 260 mil e 717 reais, a fundo perdido,
na implantação de uma infra-estrutura produtiva. Já
está em pleno funcionamento uma casa de farinha
com capacidade de processar até 390 toneladas de
mandioca ao ano; implantada rede de energia elétrica
de 3.200 metros; iniciada a irrigação; implantadas cul
turas de exploração econômica - mandioca, milho,
feijão e coqueiro anão.

No Programa de Reforma Agrária Solidária/Cé
dula da Terra, estão previstos para este ano, no Esta
do do Ceará, investimentos da ordem de 19,8 milhões
de reais, beneficiando 1.300 famflias, em 291 subpro
jetos.

A experiência de Cauassu, por meio da Associ
ação Comunitária dos Moradores, presidida por José
Osmar Muniz, vem demonstrando que o modelo ado
tado no Ceará cria efetivamente condições para a ex
ploração econômica da terra pelo trabalhador rural
que opta por permanecer no meio rural.

Esperamos que projetos de assentamento igua
is a este se multipliquem em todos os estados e ex
pressamos o nosso reconhecimento ao trabalho e
compromisso do Presidente Fernando Henrique Car
doso e do Governador Tasso Jereissati em concreti
zarem a reforma agrária em nosso PaIs.

Por último, Sr. Presidente, solicito a V. ExA seja
este pronunciamento divulgado nos órgãos de comu-
nicação da Casa. '

O SR. DEUSDETH PANTOJA (PFL - PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Depu
tados, o advento da privatização do sistema de tele
comunicações nacional, passada toda a sua fase tur
bulenta, enfrenta hoje, consumado o processo, a ne
cessidade de uma rígida fiscalização das novas ces
sionárias, seja no atingimento de metas previstas
contratualmente, seja no atendimento das necessida
des mfnimas da população brasileira.

A Amazônia brasileira - e aqui falo pelo Estado
do Pará - nunca obteve um atendimento que fosse
suficiente para cobrir a sua demanda por serviços de
telefonia, quando as cessionárias eram empresas ge
nuinamente brasileiras. Com o advento da privatiza
ção do setor de telecomunicações nacional, nasceu
no seio da sociedade, ou melhor, foi plantado pela mf
dia e pelos mais diversos lobbies, a idéia de que
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aquele setor, em mãos de particulares, representaria
um incentivo à livre concorrência e com isso todos os
problemas estariam resolvidos, estimulada a compe
tição entre as diversas cessionárias.

Embora este Parlamentar acredite que o setor
de telecomunicações brasileiro melhor servirá ao
usuário desatrelado da máquina pública, a realidade
que hoje vivemos nos tem mostrado exatamente o
contrário, pelo menos para o Estado do Pará, para
onde dirijo este protesto, Sfis e Srs. Deputados, em
bora saibamos ser este problema nacional.

A cessionária operadora da telefonia naquele
Estado, ao contrário do que se previa, não consegue
atender à demanda mínima exigida, nem mesmo na
Capital, Belém, onde para se completar uma simples
ligação tem-se que fazer, por vezes, de dez a quinze
tentativas. Pior sorte ainda tem o interior do Estado,
que se encontra em situação de verdadeiro caos,
constatado in loco por este Parlamentar em recente
visita ao Município de Anajás, localizado na região
das Ilhas paraense.

Este Parlamentar, contumaz visitante do interior
do Pará, constata, a cada incursão que faz, oabando
no do setor de telecomunicações pela cessionária,
privando o homem humilde da Amazônia de acesso à
telefonia, seja ela m6vel ou fixa. Há até mesmo insufi
ciência de telefones públicos, o que é inaceitável.

Naquela visita à Ilha do Maraj6, constatei, mais
uma vez, a insuficiência do serviço prestado por
aquela cessionária; no Município de Anajás, localiza
do no centro daquele arquipélago, existe apenas uma
linha telefônica em funcionamento para o público. A
demanda por serviços é superior a trezentas chama
das diárias no único posto telefônico existente, o que
faz com que o usuário despenda de doze a 24 horas
para realizar uma chamada, muitas vezes sendo obri
gado, pela urgência, a deslocar-se de uma localidade
a outra, eis ser mais rápido falar pessoalmente do
que por meio do telefone, o que demonstra o absurdo
vivido por aqueles irmãos da Amazônia.

Este fato, Sfis e Srs. Deputados, ilustra o casu
ísmo a que estão relegados os usuários da telefonia
na Amazônia, para os quais o processo de privatiza
ção representou, na realidade, um retrocesso na tec
nologia de telecomunicações, visto que não mais
existe finalidade social nesse serviço, buscando as
cessionárias somente o lucro, em total desrespeito ao
povo brasileiro.

O mesmo quadro do Município de Anajás repe
te-se por todo o interior do Estado do Pará, principal
mente na região das Ilhas - Arquipélago do Maraj6 -

e no Baixo Tocantins, onde, por vezes, todo o precá
rio sistema de telefonia deixa completamente isola
dos os habitantes daquelas regiões, desmunidos de
qualquer meio de comunicação. Em virtude disso,
pessoas estão morrendo, porque não há como se fa
zer contato com Belém, a fim de solicitar avião para
sair

No Iimh3r do século XXI, quando as maiores
conquistas da humanidade se deram exatamente no
setor de telecomunicações, é inconcebível imaginar
mos que no Brasil ainda tenhamos regiões onde o
mais simples e rudimentar telefone é artigo de luxo,
representando mais uma causa de exclusão social, a
qual tanto lutamos para erradicar, apesar de nosso
País insistir em concentrar investimentos, rendas e ri
quezas, em detrimento de uma massa populacional
sofrida e miserável, que se vê excluída e abandona
da, desprovida de quase tudo que seja essencial.

Aqui fica, pois, Sfis e Srs. Deputados, mais este
grito em defesa das minorias da Amazônia, que espe
ro seja ouvido pelo Ministério das Comunicações e
pela Anatel. O povo que a habita está cada vez mais à
mercê do truste internacional, desta feita representa
do pelas cessionárias dos serviços de telecomunica
ções estabelecidas em nosso País, para as quais o
Brasil é apenas mais um país de Terceiro Mundo - o
povo da Amazônia, melhor do que ele se comunique
por meio do tambor e da fumaça.

Muito obrigado.
A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sfis e Srs.
Deputados, combater o desemprego é o principal de
safio que se apresenta hoje à nossa sociedade. Te
mos uma economia estável, e o aumento do poder
aquisitivo das populações mais pobres é realidade in
contestável, mas todas estas conquistas sociais esta
rão comprometidas se não conseguirmos reduzir os
atuais índices de desemprego.

O crescimento do desemprego é um fenômeno
mundial, e decorre não apenas da desaceleração de
certos setores da economia. A rápida e profunda
transformação verificada no mundo do trabalho tam
bém é responsável pela extinção de milhões de em
pregos no planeta inteiro e por uma radical alteração
no perfil da mão-de-obra requerida pelos empreendi
mentos contemporâneos.

A infomlação, hoje, tomou-se matéria altamente
perecível. A preparação para o trabalho não pode mais
centrar-se, pois, na transferência mecânica de certas r0
tinas. Deve, ao contrário, estimular o desenvolvimento
de habilidades psíquicas e intelectuais que tomem o tra-
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balhador capaz de aprender continuamente, capacitan
do-o para acompanhar as mudanças extremamente rá
pidas do atual mercado de trabalho.

A globalização econômica elevou a competitivi
dade a nlveis nunca antes alcançados. Um trabalha
dor brasileiro não mais disputa apenas com outros
trabalhadores de seu estado ou região, mas de todo o
planeta. A existência de mão-de-obra capacitada é
fator cada vez mais valorizado pelas grandes multina
cionais ao escolherem os locais para a implantação
de seus novos empreendimentos, e crucial, portanto,
para a geração de novos postos de trabalho.

i:: por isto que considero de extrema relevância
para a Nação a existência de instituições como oCentro
de Integração Empresa-Escola. O CIEE é uma institui
ção nã()o.Qovemamental, fundada há 35 anos por edu
cadores e empresários, que tem como missão oferecer
à comunidade programas que contribuam para a capa
citação profissional dos trabalhadores e sua canse
qUente integração ao mercado de trabalho. Presente
em mais de cem cidades brasileiras, o CIEE oferece es
tágios remunerados em empresas, programas naciona
is de desenvolvimento estudantil e profissional, progra
mas internacionais e programas voltados para a coloca
ção de recém-formados no mercado de trabalho.

As atividades desenvolvidas pelo CIEE estão
afinadas com o que há de mais avançado na área de
treinamento profissional. O centro patrocina, sistema
ticamente, a realização de oficinas voltadas para o
desenvolvimento de habilidades de grande importân
cia na vida profissional do trabalhador, como a capa
cidade de solução de problemas, a criatividade e a
habilidade para a comunicaçao verbal e escrita, entre
outras; promove estágios em mais de sessenta pal
ses e possibilita visitas a empreendimentos no exteri
or para estudantes graduados e recém-formados.

O CIEE oferece ao trabalhador aquilo que é o
mais valioso patrimônio no atual mundo do trabalho: a
empregabilidade. Em todo o planeta, a segurança no
emprego assegurada em lei tem sido rapidamente
substitulda pela capacidade do trabalhador de man
ter-se em constante aperfeiçoamento profissional, valo
rizando sua mão-de-obra por meio de estudos, treina
mentos e desenvolvimento de variadas habilidades.

Além da atuação de instituições
não-governamentais como o CIEE, o trabalhador brasile
iro também conta com o apoio de diversos programas
desenvolvidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Um deles é o Plano Nacional de Qualificação do
Trabalhador - PLANFOR, que nos seus quatro anos
de atividade já atendeu 5,2 milhões de trabalhadores.

A qualificação do Planfor é oferecida, prioritariamen
te, aos desempregados, aos pequenos e microprodu
tores beneficiários de programas de crédito popular e
aos trabalhadores sob risco de desocupação.

Outro programa federal voltado para a redução
do desemprego é o Programa de Expansão do
Emprego e Melhoria da Qualidade de Vida do Traba
lhador, conhecido como Proemprego. O Proemprego
visa a estimular algumas áreas da economia com ca
pacidade para a maciça absorção de mão-de-obra,
como a realização de obras de infra-estrutura viária,
saneamento, habitação e energia.

O Programa Nacional de Apoio à Agricultura Fa
miliar - PRONAF e o Programa de Geração de
Emprego e Renda - PROGER são operações de cré
dito para pequenos e microempresários que também
visam ao aumento da oferta de emprego.

Ao tratar de questão tão relevante para os desti
nos da Naçao, eu não poderia deixar de felicitar o Go
verno Federal por sua competência no diagnóstico
deste complexo problema e por sua determinação em
encontrar caminhos para a diminuição do drama do
desemprego, que atinge milhões de trabalhadores no
nosso Pais.

Quero, ainda, saudara nobre iniciativa dos cida
dãos responsáveis pela existência do CIEE, um
exemplo do enorme poder da nossa sociedade civil
quando esta se organiza na defesa de seus interes
ses, que se confundem, afina', com os mais altos inte
resses nacionais.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigada.
O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna para manifestar-me
mais uma vez, lamentavelmente, sobre a violência e a
repressão do Governador Jaime Lerner contra os tra
balhadores rurais sem terra do Paraná, em 1999. Vio
lência esta que nos envergonha, porque não recebe
uma palavra da parte do Governo Federal, enquanto
o playboy Arminio Fraga anda pelo exterior "venden
do· o Brasil.

Sr. Presidente, é um balanço macabro. Foram
realizados 35 despejos em fazendas. Alguns sem
mandado judicial, outros realizados durante a noite,
em operações da Polrcia especial, já outros efetua
dos até por milfcias privadas. Em pelo menos oito áre
as, fazendas já eram alvo de processos de desapro
priação em andamento.

.Foram assassinados dois trabalhadores, e hou
ve mais duas tentativas de homicldio. Em nenhum
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dos casos O inquérito identificou os criminosos, embora
nas regiões todos saibam quem são os mandantes. Fo
ram registrados vinte casos de ameaça de morte. Hou
ve seis casos de trabalhadores rurais que foram presos
e torturados por policiais. Embora a tortura seja conde
nada com prisão sem fiança, até hoje ninguém foi deti
do. Nas operações de despejo, violentas, ficaram feri
dos mais de cinqOenta trabalhadores. Foram realizadas
173 prisões de trabalhadores, a maioria delas com
mandado de prisão ilegais, realização de escuta nos te
lefones dos escritórios do MST e nos particulares, sen
do que a própria corregedoria da Polícia condenou essa
prática realizada ilegalmente.

O serviço secreto da Polícia Militar, o P-2, conti
nua operando prioritariamente contra o MST, violando a
Constituição, que proíbe o uso do serviço secreto da
PM contra movimentos sociais, além da perseguição
polftica generalizada, com a prisão de advogados.

A meta do Governo era assentar 3 mil famflias.
Mas o Governo do Estado, em conjunto com o Incra, no
qual interviu, assentou no ano apenas 880 famflias. Por
isso, existem ainda oitenta acampamentos com mais
de 9 mil famflias acampadas. Toda essa situação se
mantém escondida da opinião pública do Paraná e do
Brasil, e, como disse, não há manifestação alguma dos
órgãos do Governo de defesa dos direitos humanos e
nenhuma palavra da imprensa sobre os fatos. Só há a
resistência dos trabalhadores sem terra e do povo do
Paraná, que assiste a esses fatos e manifesta a sua so
lidariedade com os que lutam.

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V. ExA que au
torize a divulgação deste pronunciamento no progra
ma A Voz do Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs. e Srs.
Deputados, em discurso de 8 de dezembro de 1999,
abordei o recebimento, em meu gabinete, de um cadas
tro de informações atualizadas para todos os 52 municí
pios de Rondônia, elaborado pela Secretaria de Estado
do Planejamento e Coordenação Civil - SEPLAN/RO,
que mantém, poe meio de sua Divisão de Estatísticas e
Informações, a edição dos "Indicadores Municipais".

Na oportunidade, aproveitei o manancial de in
formações para discutir o tema bastante atual que é o
rápido processo de urbanização pelo qual vem pas
sando o meu Estado. Com o Quadro 1, "Os Dez Mais
Populosos de Rondônia: População Total, Urbana e
Rural, 1998", procurei demonstrar como está distribu
ída a população de Rondônia, a sua localização no
meio urbano e rural, discutindo a questão da migra-

ção rural-urbana, a taxa de urbanização e a indispen
sável necessidade de uma política para a geração de
emprego e renda nos municípios.

Segundo a publicação "Indicadores Municipa
is", a população de Rondônia, em 1998, era de
1.276.173 habitantes e tinha uma distribuição de mai
or grandeza urbana, com 786.246 habitantes, e
489.927 habitantes no meio rural. Desta forma, Sr.
Presidente, R.ondônia tinha dois terços de sua popu
lação vivendo na capital, enquanto que um terço vivia
no meio rural, disperso pelos 51 municípios.

Destacamos também a fisionomia da Capital,
Porto Velho, o mais antigo aglomerado populacional
do Estado. Com uma população de 304.996 habitan
tes, tinha concentrada na capital a sua maioria, 81 %.
No interior do município a população rural era de ape
nas 57.938 habitantes, distribuídos nos distritos e co
munidades rurais: Abunã, Jaci-Paraná, Extrema, Vis
ta Alegre, Nova Califórnia e Calama. Porto Velho deti
nha, em 1998, 23,4% da população do Estado.

Os dez municípios mais populosos de Rondônia
apresentavam uma taxa de urbanização que tinha
como ponto mais alto a taxa de urbanização de Vilhe
na, com 89,7% vivendo na sede municipal; Guajará
Mirim, 85,5%; Ji-Paraná, 84,7%; Ariquemes, 75,4%;
e Rolim de Moura, 70,5%, à frente dos demais Muni
cípios: Cacoal, Jaru, Pimenta Bueno, Ouro Preto do
Oeste e Presüdente Médici.

No discurso de hoje, procurarei evidenciar a
precariedade da infra-estrutura de serviços de que
dispunham os dez mais populosos municípios e, ao
mesmo tempo, a concentração dessa infra-estrutura
quando comparada aos demais 41 municípios. Lista
mos o número de escolas (urbano e rural) e respecti
vo numérico ele salas de aula; hospitais, casas de sa
úde e número de leitos disponíveis; serviço de abas
tecimento de água (quilômetros de rede, número de
ligações e população atendida pelo serviço) e serviço
de esgoto, conforme o Quadro n12 2, "Dez Municípios
Mais Populosos de Rondônia: Urbanização e
Infra-estrutura de Serviços, 1998".

Para efeito comparativo, lançamos as estatísti
cas referentes ao Estado de Rondônia e delas subtra
ímos os dados referentes à Capital, Porto Velho, re
sultando um subtotal (A) que servirá de base para evi
denciar o quanto os "Dez Municípios mais Populosos
de Rondônia" são concentradores da infra-estrutura
de serviços quando comparados com os 41 municípi
os restantes. As relações que apresentamos são fei
tas entre os números anotados na coluna subtotal (B)
e os números indicados na coluna subtotal (A).
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De acordo com a Pesquisa Nacional porAmostra
de Domicflio - PNAD de 1996, 25,7% dos domicllios ur
banos e 81,8% dos domicllios rurais não estão conecta
dos a rede coletora de esgotos sanitários ou não possu
em fossa séptica. Por outro lado, 8,9% dos domicflios
rurais não possuem canalização de água e 12,6% dos
domicllios urbanos e 88% dos domicllios rurais não dis
põem de serviço de coleta direta ou indireta de lixo.

No que diz respeito às escolas e salas de aula
do meio urbano, nos dez mais populosos municlpios,
as 292 escolas instaladas representam 61,3% quan
do comparadas com as 476 escolas existentes. As
salas de aula do meio urbano, em número de 2.723,
representavam 67,5% de um total de 4.036 salas ins
taladas nos 41 municrpios.

Nas escolas e salas de aula existentes no meio
rural, a situaçao é menos concentradora. Nos dez
mais populosos municrpios, as 791 escolas represen
tavam 29% quando comparadas com as 2.730 esco
las. As 1.111 salas de aula existentes no meio rural
correspondiam a 31,5% das 3.524 salas de aula.

Sr. Presidente, sras. e Srs. Deputados, a in
fra-estrutura de saúde está representada pelos hospi
tais, casas de saúde e número de leitos. O número de
hospitais existentes nos dez municrpios mais populo
sos, 45, corresponde a 55,5% do total de hospitais
existentes nos demais 41 municlpios, que é de 81.

A relação de casas de saúde é ligeiramente
mais favorável para os 41 municfpíos, isto porque os
dez mais populosos municrpios contam com 202 ca
sas de saúde, o que equivale a 33,5% do número de
604 casas de saúde interiorizadas.

O indicador número de leitos é novamente con
centrador de infra-estrutura nos dez mais populosos
municrpios. Os 1.802 leitos existentes nos dez mais
populosos municrpios correspondem a 62,5% dos
2.881 leitos existentes nos 41 municrpios.

A infra-estrutura de serviço de água está dimen
sionada pela extensão da rede hidráulica, pelo núme
ro de ligações e numérico da população atendida. No
que se refere à rede hidráulica, nos dez municrpios
mais populosos a extensão é de 671 quilômetros, o
que corresponde a 53,2% do total existente nos 41
municrpios do interior, que é de 1.261 quilômetros.

O número das ligações nos dez municrpios mais
populosos atingiu 43.683, o que corresponde a 53,2%
do número total de ligações, que foi de 99.818. A po
pulação alcançada pelo serviço de água encanada é
de 244.486 habitantes, o que expressa 53,3% do total
da população residente nos 41 municfpios, expresso
por 458.657 habitantes.

No que diz respeito ao serviço de esgoto, so
mente a Capital do Estado, Porto Velho, é dotada de
tal serviço. Mesmo Guajará Mirim, com uma popula
ção pequena e o segundo mais antigo municrpio do
Estado, não possui o indispensável serviço. Os dez
mais populosos municrpios não possuem também co
leta das águas servidas. É fácil concluir a precarieda
de da saúde dos moradores dos municrpios do interi
or, sem contar com os serviços básicos de esgoto e
coleta de lixo e com insuficiência da rede hidráulica.
Estas condiçOes por certo conduzem a sobrecarregar
os serviços de saúde, que deixa de ser preventiva
para passar a ser medicamentosa.

Dentro do Municfpio mais populoso, Ji-Paraná,
com 93.961 habitantes, e com uma taxa de urbaniza
ção de 84,7%, a relação entre habitantes e número de
leitos é muito alta. Para uma população de 93.961 ha
bitantes e a disponibilidade de 322 leitos, a relação
resulta em 290 habitantes/leito.

No caso do Municrpio de Presidente Médici, o
menos populoso entre os dez mais populosos de
Rondônia, e com uma taxa de urbanização de 42,4%,
a relação de habitantes (28.932) por leito existente
(48) aumenta para 602.

No caso do serviço de água, utilizou-se a popu
lação atendida para relacionar com a população total.
Ji-Paraná, o mais populoso Municfpio, figura com
93.961 habitantes e tinha um numérico de 44.595 ha
bitantes com água encanada, ou seja, apenas 47,4%
da população estava servida de água.

No Municrpio de Presidente Médici, o menos po
puloso, com 28.932 habitantes e com uma taxa de ur
banização de 42,4%, a relação entre total da popula
ção e população atendida (9.131 habitantes) pelo ser
viço de água era mais problemático: apenas 33% da
população gozava do serviço.

Sr. Presidente, S"'s. e Srs. Deputados, é mi
nha decidida proposta explorar ao máximo os "Indi
cadores Municipais" que nos foram enviados pelo
Sr. Secretário Adjunto da Secretária de Estado do
Planejamento e Coordenação Civil, Dr. José Lacer
da de Melo. Hoje, além da publicação, a Seplan/RO
dispõe das informações de forma digitalizada, em
CD. Acredito que seria de grande importância que
os Srs. prefeitos dispusessem de informações de
boa fonte e anualmente atualizadas, para a utiliza
ção das suas propostas de trabalho e elaboração
de projetos.

Muito Obrigado.

QUADROS A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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OS DEZ MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS DE RONDÔNIA:
POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL, 1998

Estado de
Rondônia

Município de
Porto Velho

Munícipio Populacão Total Populacão Urbana Populacão Rural % de Urbamzacão
Vilhena 45.300 40.637 4.663 89.7
Guaiará-Mirim 38.839 33.228 5.611 85.5
Ji-Paraná 93.961 79.601 14.360 84.7
AriQuemes 71.366 53.800 17.566 75.4
Rolim de Moura 43.770 30.837 12.933 70.5
Cacoal 74.482 47.812 26.670 64.2
Jal11 47.437 29.564 17.873 62.3
Pimenta Bueno 31.761 17.563 14.198 55.3
Ouro Preto 40.508 20.260 20.248 50.0
Predidente Médici 28.932 12.281 16.651 42.4
SubTotallO Mun. 516.356 365.583 150.773 70.8

IOutros Municípios I 454.821 1"..---:1:..:.73:.:..6O=5__c=181.216
Fonte: SEPLAN/RO. Indicadores Municipais/1998

38.2



QUADRO 2

Dez municípios mais populosos de Rondônia: Urbanização e Infra-Estrutura de Serviços, 1998

Taxa de ESCOLAS Hospital Casa Saúde AGUA

Municípios Urbanização Urbano Rural Km N°. População

(%) Escolas Salas E.ttolas Salas Leitos Rede Ligações Atendida

RONDONIA 38,4 652 5.838 2.958 3.524 101 4.018 632 2.304 99.818 458.657

PORTOVELBO 81,0 176 1.806 208 314 20 1.137 28 671 27.368 151.831

SUB TOTAL (A) - 476 4.032 2.750 3.210 81 2.881 604 1.633 72.450 306.826

VILHENA 89,7 39 333 29 29 3 187 11 140 9.781 41.080

GUAJARA-MIRIM 86,6 25 231 61 94 4 233 30 92 4.349 18.972

JI-PARANA 84,7 59 618 78 251 11 323 40 205 9.002 44.595

ARIQUEMES 75,4 36 341 93 119 6 224 18 134 5.248 22.423
....

ROLIM DE MOURA 70,5 21 212 63 96 5 145 20 115 3.301 14.131

CACOAL 64,2 29 269 118 169 3 231 28 270 12.650 45.864

JARU 62,3 22 217 148 146 4 121 12 41 1.471 7.526

PIMENTA BUENO 55,3 24 196 50 30 2 125 11 130 5.537 25.143 I

OURO PRETO 50,0 24 215 84 43 3 165 11 84 3.262 15.601

PRESIDENTE MEDICI 42,4 13 91 71 134 4 48 21 50 2.082 9.151

SUB TOTAL (D) 70,8 292 2.723 791 1.111 45 1.802 202 1.261 43.683 244.486

lionte: Seplan/RO - Indicadores Municipais - 1998
Nota 1 - Subtotal (A) =Rondônia - Porto Velho
Nota 2 - Subtotal (B) = Somatório dos dez municípios mais populosos.
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o SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputa
dos, apesar das gravíssimas crises mundiais, eclodi
das a partir da queda das bolsas de valores asiáticas
em outubro de 1997 e da moratória da Rússia em
agosto de 1998, o Brasil mostrou ao mundo que, em
bora nossa economia tivesse sofrido perdas conside
ráveis de reservas internacionais, não foi esta destru
ída ou seriamente danificada, recuperando-se grada
tivamente, mesmo em momentos críticos, como o da
mudança do câmbio de fixo para livre, em janeiro de
1999.

Após um período de mais de três anos de crises
econômicas e financeiras em vários países, gerando
desconfiança e receio nos agentes de investimentos
internacionais, o nosso País surge como um dos mais
promissores mercados para investimentos do mundo.

Fatores como a política de austeridade econô
mica e administrativa adotada pelo Governo brasilei
ro, a implantação da nova modalidade cambial em
nosso País e os valores estáveis mantidos pela moe
da brasileira demonstram o amadurecimento de nos
sa economia, que os mais céticos acreditavam entra
ria em profunda recessão. As previsões de alguns
analistas econômicos, no ano passado, admitiam ín
dices negativos de crescimento do Produto Interno
Bruto - PIB de 1999, afirmando que chegaria a 5%
negativos, que a taxa média de desemprego ficaria
acima de 16% e que a inflação anual chegaria a40%.

Por várias vezes, Sr. Presidente, ocupei esta tri
buna durante o ano passado, demonstrando a minha
confiança nas corretas medidas econômicas adota
das pela equipe econômica do Governo, inclusive di
vulgando suas previsões.

Volto desta vez para confirmar a exatidão das
previsões da equipe econômica do Governo Fernan
do Henrique Cardoso, que, no primeiro semestre de
1999, descartou o cenário de recessão e inflação ele
vados, defendido pelos céticos.

O crescimento do PIB no ano de 1999 foi peque
no - 0,05% -, mas não foi negativo; a taxa média de
desemprego ficou em torno de 7%, e a inflação anual,
abaixo de 9%, refletindo desta forma a força de nossa
economia e a vontade inquebrantável dos brasileiros
de progredir, apesar de crises internacionais, ou de
vaticínios dos mais pessimistas.

As realizações políticas do Governo Fernando
Henrique Cardoso e do Congresso Nacional obtidas
nos últimos anos certamente darão as condições ne
cessárias para o País avançar de forma definitiva na

direção do desenvolvimento social e econômico da
nossa população.

Estou convencido de que ainda há muito o que
fazer, Srlls e Srs. Deputados, mas também acredito
que em época alguma se trabalhou tanto na Câmara
dos Deputados, no Senado Federal e no Executivo
para o melhor desempenho de nossas instituições, de
nossa economia e da qualidade de vida do povo bra
sileiro.

As reformas constitucionais para a quebra dos
monopólios estatais, a reforma administrativa, a Lei
de Patentes, a Lei Geral das Telecomunicações, a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o novo
Código de Trânsito e o Civil e a reforma da Previdên
cia são alguns dos importantes projetos discutidos e
votados, que certamente estão contribuindo para que
tenhamos um País moderno, produtivo, integrado no
contexto internacional, socialmente mais justo e de
mocrático.

O Brasil, após ter vencido a inflação crônica de
várias décadas, apresenta-se no contexto mundial
como um país de moeda forte e estável, com câmbio
livre, integrado na comunidade internacional, sendo
atualmente considerado pelos investidores internaci
onais a melhor opção de investimento, devido à sua li
derança mundial no retorno destes investimentos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sris e Srs.
Deputados, a transferência do núcleo de produção da
Petrobras (NUPRO-S) da cidade baiana de São Fran
cisco do Conde para a de São Sebastião do Passé
está gerando apreensão e protestos das comunida
des dessa região na Bahia. Essa transferência impru
dente resultará na extinção imediata de mais 450 em
pregos indiretos e, num futuro próximo, 150 empre
gos diretos. Devido também à transferência desse
núcleo, oitenta trabalhadores, prestadores de servi
ços, já foram demitidos, causando impacto na econo
mia e no equilíbrio social das comunidades locais,
que não terão possibilidades de repor os empregos
perdidos e substituir a renda que será transferida
para longe dessas paragens.

Além do desemprego que será provocado por
conta dessa medida impensada e inconseqüente da
Petrobras, haverá prejuízo para o comércio das cida
des da região que vivem em função do petróleo, como
as cidades de São Francisco do Conde, Madre Deus
e Candeias, agravando ainda mais o desemprego es
truturai que assola essa região.
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A mencionada transferência, se levada a cabo
pela Petrobras, irá representar aumento descontrola
do do desemprego, acabando com mais de seiscen
tos empregos e provocando uma crise social jamais
vista naquela regiao. Uma outra transferência, a da
operaçao do terminal marltimo de Madre Deus para a
empresa Transpetro, subsidiária criada no final de
1999 para administrar os terminais marltimos, dutos e
frota nacional de navios petroleiros, preocupa ainda
mais a regiao, pois a administraçao dessa subsidiária
fica em Recife. Logo, poderemos ter a eliminaçao de
um contingente ainda maior de postos de trabalho
qualificado, e bem remunerado, além do risco de pri
vatizaçao desse serviço, encarecendo os custos da
produçao de óleo e gasolina.

Outra preocupaçao sao doze campos de produ
ção de petróleo que esíao sendo entregues pela Pe
trobras para exploraçao ao consórciQ Petrorecônca
vo (Empresa Brasileira de Perfuraçao Ltda., Banco
Opportunity e Petrosantander), sem que a sociedade
civil organizada tenha sido chamada a refletir sobre a
conveniência e a oportunidade dessa medida.

Os baianos começam uma luta contra a ganân
cia da Petrobras em cortar custos sem avaliar as im
pactos sociais de suas decisões. E se preparam para
enfrentar a posslvel privatização da Refinaria l:.andul
fo Alves, a que implicaria entregar valiosa patrimônio
público nas maos de grupos privadas que nao têm
compromisso algum com o valor estratégico do petró
leo para o Brasil, nem com o desenvolvimento econô
mica e social disseminada pela empresa nas regiões
onde atua.

Essa poHtica irresponsável e imponderada de
reduçao incondicional de custos da Petrobras eviden
temente não se refletirá apenas na dramaticidade
que assume a questao social e econômica das cida
des da regiao circunvizinha a sao Francisca do Con
de, que fizeram investimentos e se estruturaram na
perspectiva de investimentos da Petrobras na região.

O caso assume proporçOes muito mais dramáti
cas quando se contabilizam os prejufzos irreparáveis
causadas à Bala de Guanabara, no Rio de Janeiro,
vitima de um derramamento de óleo que poderia ter
sido evitado nao fosse a ganância com que a Petro
bras investe contra os custos de manutenção, pre
vençao de acidentes e pessoal qualificado.

A negligência da Petrobras, tanto na caso da
transferência da unidade de produção de sao Fran
cisco do Conde para São Sebastião do Passé quanto
no do derramamento de 61eo na Baia de Guanabara,
é sintoma da mesma "doença" que contamina toda o

Estado brasileiro, sob a administraçao de Fernando
Henrique Cardoso. ~ a busca do superávit fiscal nas
contas do Governo a qualquer custo. E ao custo de
danos ambientais irreparáveis, que basicamente tive
ram como causa dois fatores principais: demissões
em massa e corte de recursos para manutenção ade
quada.

Objetivando evitar toda essa carga de danos
aos trabalhadores da Petrobras, as economias regio
nais e a sociedade brasileira como um todo solicitam
ao Ministro de Minas e Energia e ao Presidente da
Petrabras que suspendam a transferência do núcleo
de produção de São Francisco do Conde. Essa medi
da não apenas salvará as centenas de empregos tão
fundamentais para a manutenção do equilíbrio social
da região, como contribuirá para o não-agravamento
do desemprego e da miséria que assolam a Bahia e o
Brasil coma um todo.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs. De-
putados, a persistência de assaltos a residências e
automóveis no Rio de Janeiro nos mostra que ainda
temos muito a fazer para garantir aos moradores da
cidade a segurança necessária à vida normal. Não
criticamos a decisao da Governo Estadual de colocar
policiamento intenso nas proximidades das hotéis e
outras áreas turisticas. Mas há muito mais a fazer.

A insegurança é uma constante na vida da cida
de. Nos bairros distantes, quem chega à noite do tra
balha ou da escola não pode ter certeza de chegar. E
as delegacias nao têm condiçOes de investigar, a-não
ser os casos de maior destaque nas noticias.

Nas reuniões que mantenho com os núcleos do
PFL na cidade, o problema da segurança é o mais ci
tada. Isso requer uma atitude de permanente inquie
tação. É natural que os policiais prefiram dedicar-se
aos casos de maior repercussão e importência. Mas
há muito mais a fazer.

Bem sei que não se trata de uma questão exclu
siva do Governa do Estado, embora seja sua respon
sabilidade constitucional. A insegurança integra o
quadro de preocupações de todos os moradores da
cidade e das empresas. Das organizações, do turis
mo, da indústria imobiliária. É necessário que seja
institufdo um mutirão para esta emergência.

Interessa também, de forma acentuada, ao Go
verno Federal. Os empresários do turismo observam
que foi o clima de insegurança proclamada no Rio
que provocou uma queda forte no número de visitantes
estrangeiros ao Brasil. A abertura de outros destinos
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turísticos no Nordeste está longe de preencher o fluxo
turístico perdido.

A concentração de policiais nas praias está con
seguindo inviabilizararrastões e outras ações de mai
or repercussão. Mas, como vimos há alguns dias, não
conseguiu impedir assalto a alguns turistas estrangei
ros em Copacabana. E é claro que eJes tomam co
nhecimento de que os assaltos em áreas não turísti
cas estão em pleno vapor.

É hora de mutirão. Essa causa não pertence a
ninguém: é de todos. Não tem sentido, numa hora
dessa, alguém hesitar em aprovar a legislação que
reprime o porte de armas. Ou protelar pedidos de
quebra de sigilo bancário e financeiro de suspeitos de
tráfico. Ou hesitar em proibir as exportações de ar
mas para o Paraguai, quando se sabe que, em sua
maioria, essas armas retornam ao Brasil, compradas
pelos traficantes e assaltantes.

Todos somos responsáveis. Não há lugar para
outros interesses, como os dos produtores e comerci
antes de armas.

Mas sabemos que essa questão está ligada a
outras, na área social. É necessário dar às crianças
das favelas oportunidades além das que lhes são ofe
recidas pela carreira do crime. Defendemos ação fir
me contra o crime, onde quer que ele tenha seu quar
tel general- geralmente é nas favelas, por uma ques
tão estratégica. Mas, juntamente com as forças de se
gurança é necessário que estejam nesta luta também
a educação, a saúde e a assistência social. Estamos
falando de um problema de solução difícil, mas que
pode representar uma conquista de grande importân
cia para a cidade, para o País e para os que dela par
ticiparem. Trata-se de conquistar para a cidade um
grande contingente de pessoas trabalhadoras, que
não têm oportunidades. É um objetivo que o Progra
ma Favela-Bairro vem perseguindo há alguns anos. E
serão necessárias outras iniciativas nesta mesma di
reção.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em 29 de janeiro último, a
convite da Federação dos Pescadores do Estado de
São Paulo, entidade de tradição e altamente repre
sentativa do setor no Estado, visitamos o paradisíaco
Município de Ilha Bela para uma reunião com as Colô
nias de Pescadores de Bertioga, São Sebastião, Ca
raguatatuba, Ubatuba, a anfitriã Ilha Bela, entre ou
tras lideranças do setor, empresários e políticos que
trabalham pelo desenvolvimento da área pesqueira.

Na oportunidade, entramos em contato direto
com as carências e reivindicações do setor pesquei
ro, tendo, inclusive, recebido documento contundente
do Presidente da Federação dos Pescadores, Sr.
Tsuneo Okida, e, de acordo com seu conteúdo, pude
mos visualizar a dramática situação vivida pelo setor,
que napa mais é do que um retrato do que se vê em
todo o Brasil.

No citado documento, o Sr. Okida fez uma com
paração entre a prosperidade e o desenvolvimento vi
vidos pelo setor durante os áureos tempos da Sudepe
e o declínio e ocaso das atividades das dezenove co
lônias pesqueiras do Estado de São Paulo. Diz textu
almente o Sr. Okida:

liA produção de pescados que nos áu
reos tempos da Sudepe atingia mais de 1
milhão de toneladas/ano, atua/mente atinge
pouco mais de 600 mil toneladas. De um
saldo credor de aproximadamente 100 mi
lhões de dólares no balanço exportação 
importação, passamos para um déficit atual
de mais de 300 milhões de dólares."

Esses números, por si sós, já seriam lamentá
veis do ponto de vista econOmico, social e de de
semprego do País, mas o que mais impressiona é a
contundência com que a liderança pesqueira apon
ta os erros cometidos pela administração pública no
tempo em que a pesca esteve sob a responsabilida
de do Ibama. Dentre outros destinos e descasos a
que foi relegado esse importante segmento do
País, mostra o Sr. Okida aquilo que temos debatido
nesta Casa: em dez anos, nem uma vez sequer o
Ibama de São Paulo reuniu suas dezenove colônias
de pescadores para dialogar, preferindo adminis
trar por portarias que passavam longe das necessi
dades do setor, fiscalizações intimidatórias, taxas e
pesadas multas para os pescadores, inviabilizando
totalmente o setor.

Em resumo: de órgão regulador e de fomento
transformou-se num dragão recolhedor de taxas e
aplicador de multas, inibindo investimentos e iniciati
vas do setor pesqueiro. O resultado, portanto, não po
deria ser outro, senão o desaquecimento do setor,
traduzido pelo déficit na balança comercial de 332 mi
lhões de dólares, do lado do Governo, e problemas
sociais e desemprego, por parte das comunidades
pesqueiras. E os efeitos vêm em cascata: menos pro
dução com aumento de demanda, produtos encareci
dos, menos consumo de pescado pela população,
pressão sobre a inflaçao!
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Afirma, no entanto, o Sr. Okida, que a sensibili
dade do Exmo. Sr. Presidente da República permitiu
que o desastre fosse interrompido, após ingentes
apelos do setor, e a administração do setor pesqueiro
voltasse à responsabilidade do Ministério da Agricul
tura, que agora retoma tecnicamente projetos de fo
mento e de atualização, de acordo com novas técni
cas para o segmento.

Por isso, nobres Deputados, retorno feliz desse
encontro. Feliz porque vi no semblante daqueles ho
mens calejados, sofridos, rostos marcados pelo sol e
pela salmoura, um brilho no olhar, com a administra
ção pública fazendo aquilo que é sua obrigação: ou
vi-Ias em suas necessidades e anseios, apoiá-los,
acompanhá-los em seu dia-a-dia, financiá-los, instru
mentalizá-Ias para que caminhem para a frente, de
senvolvam-se, progridam e, conseqüentemente, aju
dem no progresso do Brasil.

Pude sentir, enfim, que a esperança retornou ao
setor e, neste sentido, a Delegacia Federal da Agri
cultura de São Paulo já esboçou sua proposta para
um projeto e iniciou sua implantação, trazendo como
parceiros os Sindicatos de Armadores e Trabalhado
res na Pesca, a Federação e a Colônia de Pescado
res Artesanais, a Federação e os Clubes e Associa
ções de Pesca Amadora, as Associações e as Coo
perativas de Aqüicultores e todo o setor empresarial
do Estado.

As perspectivas são boas, e o Ministério da
Agricultura e do Abastecimento sabe de suas respon
sabilidades. Somente será necessário que o Ibama
acate a legislação atual e faça seu trabalho na área
ambiental, deixando a totalidade do setor de pesca
para o órgão de produção, que sabe como adminis
trar o setor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo apalavra ao Sr. Deputado Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmen
te, gostaria de solicitar a V. EX- que acolha meu pro
nunciamento na integra, para que conste nos nos
sos Anais e seja divulgado nos mais diversos órgãos
de comunicação da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
que tratássemos com mais rigor em nosso Pais, parti
cularmente por parte de estados e municipios, uma
questão que, com a mestria de sempre, Celso Furta
do nos indica como talvez sendo a fonte maior da dis-

tribuição da riqueza em nossa Nação: a garantia de
educação de qualidade para o nosso povo.

Há poucos dias, em entrevista em tom de colo
nizador e para uma instituição colonizada, o novo Se
cretário do Tesouro dos Estados Unidos falou à revis
ta Veja. Primeiro, como colonizador, afirmou que era
preciso o Brasil continuar na trilha da privatização, in
clusive da Previdência Social; segundo, como diri
gente de uma nação, disse que apostaria os últimos
centavos do seu pais em educação e que considera
va, portanto, que o Brasil deveria fazer o mesmo:
apostar os seus tostOes em educação.

O Praf. Reinaldo Gonçalves, pesquisador da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi citado
também em entrevista a outro órgão de comunica
ção, a revista IstoÉ, pelo Sr. Trevisan, publicitário re
nomado e consultor de empresas. Ele citou o Prof.
Reinaldo Gonçalves, meu caro Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, para dar uma informação impressio
nante para todos nós: a cada ano na escola, a pessoa
tem a possibilidade de aumentar sua renda em 16% e
aquelas que ficarem doze anos em uma escola de
qualidade têm apenas 2% de chance de serem po
bres. Cito esta informação para que percebamos
quais são os caminhos que devemos seguir neste
Pais imenso, continental.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à
tribuna nesta oportunidade para tratar de educação,
porque quero abordar três probleminhas do meu
Estado, o Ceará, que estão tendo repercussão no
nosso Pais.

Primeiro: a Comissão Parlamentar de Inquérito
instalada pela Assembléia Legislativa do Estado do
Ceará para tratar do Fundef investigou 108 Prefeitu
ras, pediu intervenção em dez e indicou onze como
estando em situação gravissima em relação à aplica
ção dos recursos oriundos desse Fundo.

Segundo: acostado na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, o Prefeito de Fortaleza considerou que
poderia desfazer-se da única escola de 211. grau, liqui
dando-a, acabando com a única experiência que o
municipio, com mais de 2 milhões de habitantes, pos
sui na área do ensino médio. Pesquisei a LDB. Ape
sar de ter tratado da sua elaboração na Câmara dos
Deputados, tive de recorrer novamente ao texto, para
examinar onde, em que artigo, em que parágrafo, em
que alinea estava dito que as Prefeituras do PaIs têm
de fechar, liquidar as escolas de ensino médio porque
a sua única responsabilidade é com o ensino funda
mentaI. Trata-se de uma aberração, Sr. Presidente,
mas isso está acontecendo em Fortaleza.
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Terceiro probleminha, Sr. Presidente, mas que é
gigante: no Estado do Ceará, há pouco mais de 25
anos, iniciou-se, exatamente pelo Município de Forta
leza, uma experiência que foi apresentada para o
Brasil como fabulosa. De repente, um dos mais im
portantes instrumentos da comunicação, a televisão,
chegava às escolas de Fortaleza e poderia chegar às
de todos os rincões do nosso Estado e, quem sabe,
deste País. A televisão iria alcançar os ignorantes, os
incautos, os que não tiveram oportunidade nenhuma
de ir à escola. Pela televisão, finalmente eles iriam ter
a educação que lhes foi retirada durante tantos anos.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
nossa experiência, que começou com a cidade de
Fortaleza e se espalhou por todo o territ6rio cearen
se, transformou-se num flagelo muitas vezes maior
do que a falta de chuva, ou seja, conseguiu tornar o
nosso estudante incapaz, sem condições de alcançar
uma vaga - quem sabe, algum dia -, na universidade,
um desses poucos entes, no Brasil, que permitem a
ascensão social. A partir da 5il. série do ensino funda
mentai, os alunos do Estado do Ceará já são elimina
dos da universidade, criando-se, portanto, uma reser
va espetacular: as vag'JS na universidade pública do
Estado do Ceará não poderão jamais ser alcançadas
por aluno da rede j:;:Jblica. Ele é eliminado a partir da
5l1. série do ensino fundamental exatamente porque o
meio de comunicação que deveria facilitar o seu
acesso à universidade transformou-se em instrumen
to de flagelo. E por quê? Porque, ao conceber-se o
ensino porTV no Estado do Ceará, o fundo do proble
ma não era garantir mais um meio para que os estu
dantes alcançassem o conhecimento. Não. Não era
isso que estava em jogo, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados. O que estava em jogo era um mecanismo
para reduzir a folha de pagamento. Como, Sr. Presi
dente? Não colocando aparelho de TV nas salas de
aula, mas sim retirando dessas os professores, ou
seja, substituindo, meu caro Deputado Paulo Paim, o
professor de Matemãtica por um aparelho de TV;
substituindo, meu caro Deputado Marcelo Déda, o
professor áe Ungua Portuguesa por um aparelho de
TV; substituindo, meu caro Deputado Miro Teixeira,
os professores de Química, Biologia e Física por um
aparelho de TV.

Sr. Presidente. veja que coisa maravilhosa. Não
teremos mais professores, e sim monitores, aptos,
portanto, a decifrar todos os enigmas do conhecimen
to, ,.., :._ ~star~o nas salas de aula, a postos, para re
::.olver prob:.::imas da Física, da Química, da Biologia,
da Matemática, enfim, de todas as ciências, de todo o

vasto conhecimento que a humanidade alcançou até
hoje.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, percor
rendo as escolas da Capital do meu Estado, tenho
perguntado aos alunos o que eles estão achando do
ensino por TV, qual é o resultado, e eles têm-me res
pondido o seguinte: "Sr. Deputado, trata-se de uma
tragédia".

Realmente, é uma tragédia social no Ceará,
mas isso já foi dado como um espelho para outros
Estados, como uma fábula, como um milagre da hu
manidade. Sr. Presidente, querem ser austeros, ad
ministrando com vasta experiência de empresário do
ramo, eliminando o professor e pondo um aparelho
de TV na escola. São milhares de vagas eliminadas.
Mas não são eliminadas s6 as vagas de professor.
Elimina-se a possibilidade de o aluno conseguir as
censão nessa pouca escadinha da escala social no
nosso Pars.

Sr. Presidente, essa tragédia precisa ser tratada
no Ceará para que não se espalhe pelo Brasil como si
nônimo de austeridade, em voga na Nação brasileira.

Os alunos da rede pública do meu Estado hoje
sequer se inscrevem para fazer o exame do vestibu
lar. Ficam intimidados já de início porque sabem que
não terão condições e serão humilhados ao presta
rem o vestibular.

Esse é um problema gravíssimo que temos de
resolver no Estado, o qual se associa ao problema cri
ado pelo Prefeito de Fortaleza, que achou que, se o
ensino fundamental no Estado é por TV, se elimina
ram os professores, se criaram a figura do monitor
para substituir o professor, se essa tragédia já está
acontecendo, nenhum mal faz fechar a única escola
de 2.Q grau que pertence ao Município, a escola de en
sino médio Filgueiras Lima, que está sendo fechada
em nome de que a única obrigação do municrpio é
tratar do ensino fundamental. É mais uma escola que
vai para o ralo dessa tragédia social no meu Estado.

Parece brincadeira, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mas isso é o que ocorre lá. Basta V. Exas.
irem a uma escola pública do Ceará e fazer uma per
gunta simpl6ria: algum monitor de escola de ensino
fundamental no Estado do Ceará, da 5l1. à 8l1. série,
tem coragem de matricular seu filho na escola em que
ele é monitor? Não, nenhum monitor de escola de en
sino fundamental do meu Estado tem coragem de
matricular seu pr6prio filho naquela escola. E não pre
cisa perguntar aos dirigentes do Estado se-eles têm
coragem de matricular seus filhos nessas escolas.
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Mas, Sr. Presidente, há outro problema além
deste de um Prefeito de um municfpio com 2,2 mi
lhões de habitantes dizer que não tem responsabili
dade nenhuma com a única escola de ensino médio,
argumentando que é preciso liquidá-Ia. Associa-se a
isso outra questão, que é exatamente esta coisa terrr
vel que grassa no serviço público do Pars, a corrup
ção sem fim que atingiu os poucos recursos, os min
guados recursos - mas que, para nós do Ceará, do
Nordeste brasileiro e, tenho certeza, para muitas ci
dades do interior deste vasto Brasil, são fundamenta
is - do Fundef, que passaram a ser torrados na ciran
da da corrupção no Estado do Ceará.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Jorge Costa.

O Sr. Jorge Costa - Nobre Deputado Inácio
Arruda, é uma satisfação muito grande poder apar
teá-Io nesta tarde, quando V. Exa aborda um proble
ma relevante da educação em nosso Pars. Concordo
em gênero, número e grau com V. EX- quando diz que
o professor jamais poderá sair da sala de aula para
ser substiturdo pela tecnologia. A tecnologia jamais
substituirá o professor. Ela contribuirá apenas como
uma auxiliar na educação. Concordo também com V.
Exa quando afirma que é necessário o aluno vivenciar
na prática os ensinamentos da escola. É o que não
está acontecendo no Brasil. O professor não deve ser
somente o mestre de matérias curriculares. Deve pre
parar a estrada do conhecimento, ser amigo do alu
no, para que este tenha amor à escola e, assim, te
nhamos um Brasil grandioso na educação. Deve ha
ver um verdadeiro consenso entre professor, aluno,
pais e a sociedade em geral, que deve participar do
ensino em todos os seus graus, no fundamental, no
médio e no universitário. r= uma tristeza quando nós,
Deputados da Amazônia, fazemos uma emenda ao
Orçamento da União para expandir o ensino superior
na Amazônia e vemos uma dotação de apenas 1
milhão de reais para essa região, que corresponde a
60% do território nacional. Nobre Deputado, o Brasil
nunca sairá dessa pobreza, dessa miséria, desse esta
do de pars mais rico do mundo mergulhado na pobreza,
senão por meio da educação. Parabenizo V. Exa pelo
pronunciamento que faz e agradeço a oportunidade.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Agradeço a V. EX- o
aparte, que incorporo ao meu pronunciamento com
muita satisfação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o meu
Estado do Ceará também se mantém em uma posi
ção vexatória em relação a esses indicadores de de
senvolvimento humano. Somos o quarto pior Estado

do Pars, onde ainda grassa a corrupção deslavada
com recursos do Fundef. Estão brincando com a nos
sa inteligência.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Alexan
dre Cardoso.

O Sr. Alexandre Cardoso - Deputado Inácio
Arruda, V. ExB aborda importantrssimo tema, que é a
questão da educação pela TV. Sou muito franco ao
dizer que ainda não tinha percebido o instrumento de
desemprego que pode ser esse programa. Pare
ce-me que os percentuais de desemprego no Brasil
de 1990 a 1999 foram os que mais cresceram, o equi
valente a 25%. r= fundamental que se observe que
esse é mais um programa de desemprego semelhan
te ao da lei que chamo de Lei de Irresponsabilidade
Fiscal, que também pode ser um grande programa de
desemprego. Saúdo V. Exa por tocar nesse ponto. J:
mais um fator que desemprega neste PaIs, vendido
de forma a ser moderno, atual. V. Exa levanta este
dado do desmonte de uma escola, da expectativa de
emprego nesse setor. Acho que deveriamos levar à
Comissão de Educação da Câmara esses dados
para mostrar o que esse programa pode desempre
gar se for efetivamente usado com essa grandiosida
de que querem. Quero saudá-lo pelo pronunciamento
que faz, com crIticas ponderadas, fundamentadas,
mostrando o compromisso que esse modelo tem com
a questão do emprego, que ficou claro no trabalho do
Prof. Márcio, da Unicamp. ~ um trabalho que todos
têm que ler neste Pars.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Eu é que agradeço a
V. Exa o aparte, que incorporo ao pronunciamento
que ora faço.

Sr. Presidente, voltando à questão do Fundef,
quero dizer que há um pedido de CPI na Câmara dos
Deputados feito pelos Deputados wellington Dias e Pe
dro Wilson e assinado por quase todos n6s. Considero
que deverfamos fazer essa investigação, que deverla
mos ir fundo para deixarmos clara essa questão.

Nós, Deputado Alexandre Cardoso, Deputado
Miro Teixeira, Deputado Aldo Rebelo, temos defendi
do aqui, com vigor, os Municrpios, os repasses da
União. Denunciamos essa desvinculação da receita
da União, demonstrando sua falta de compromisso
com os Municrpios. Nós queremos mais recursos
para os Municrpíos, e quando mandamos recurso
como esse do Fundef, é um assalto, praticado à luz
do dia, como faria qualquer gang deste Pais. Como o
crime organizado, como o narcotrÉlf!M, ar também
existe uma gang atuando.
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A CPI do Fundef no Ceará foi parar no Piauí
para examinar a conexão entre o desvio de dinheiro
do Fundo e o esquema de notas frias no Piauí, que
estava ligado ao crime organizado, com braços no
Ceará, no Piauí, no Maranhão, em Campinas e com
panhia. O Brasil inteiro interligado por essa conexão
criminosa, que arrasta o dinheiro dos impostos pagos
pela nossa população.

Gostaria de citar, rapidamente, 05 municípios
em que a CPI pediu intervenção. A Procuradoria Ge
rai da Justiça, após analisar o relatório da CPI do Fun
def, comprovou o uso irregular de verbas e encami
nhou, no dia 1-2 de fevereiro, ao Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, treze denúncias-crime com pedido
de intervenção nos sete Municípios seguintes: Calca
ia, Salitre, Paracuru, Moraújo, Itatira, Canindé e Ibare
tama. Os Prefeitos desses Municípios cometeram as
mais absurdas irregularidades com recursos do Fun
def. Em seis dos treze Municípios - Russas, Param
bu, Morada Nova, Reriutaba, Cruz e Santa Quitéria-,
a Procuradoria de Justiça pediu o afastamento dos
Prefeitos.

Nós temos a obrigação de pedir, de requerer ao
Tribunal de Contas da União que faça uma rigorosa
auditoria nas contas de todos esses municípios, por
que parte desses recursos são recursos federais. Por
tanto, cabe ao Tribunal de Contas da União investigar
com profundidade.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Dr. Hélio.

OSr. Dr. Hélio - Sr. Deputado, eu gostaria, em
primeiro lugar, de parabenizá-lo por estar trazendo
a esta Casa um tema da maior relevância para o
País. O Brasil será incapaz de acompanhar essa
onda tecnológica se não cuidar das bases da edu
cação, que têm que ser vistas no município. V. Ex!!
foi muito feliz quando disse que é no município que
tem de existir a priorização pelo futuro das nossas
crianças, com uma pré-escola decente, uma escola
fundamental de nível e a possibilidade de um ensi
no médio que possa abrir as portas para as univer
sidades. Para isso é necessário haver uma política
afirmativa, como disse V. Ex!! muito bem, que não
discrimine o pobre, que não tire as oportunidades
de haver uma igualdade de ascensão profissional,
de um carreira e, inclusive, que possibilite a entrada
no mundo do emprego, cada vez mais difícil devido
ao desemprego estrutural, por esse caminho, para
um novo mundo tecnológico. V. Ex~ está parabéns
por apresentar esses conceitos. Com o exemplo do
Ceará, V. Ex!! retrata aquilo que ocorre em São Pau
lo e demais Estados brasileiros, que vêem minguar

a possibilidade de procurar a chamada igualdade de
oportunidades. Parabenizo-o pela experiência, pelo
espírito abnegado nessa luta pela educação daque
les que V. Ex!! representa no Congresso. A sua contri
buição é de extrema relevância para todos nós brasi
leiros que gostaríamos de ver o Brasil no Primeiro
Mundo, e não simplesmente a reboque da história do
desenvolvimento humano. Muito obrigado.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Agradeço a V. Exª o
aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preciso
avançar muito em termos de educação no Brasil e
particularmente no Ceará, que tem ainda um grande
número de analfabetos. Os dados coletados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
mostram que 51,2% dos cearenses com 15 anos ou
mais são considerados analfabetos funcionais, isto é,
sabem apenas os rudimentos elementares da leitura
ou escrita, não tendo condições de interpretar um
texto simples.

A pesquisa realizada pelo IBGE em 1997 tam
bém demonstrou que a média de estudo do homem
cearense é de 3,4 anos, abaixo da metade do melhor
índice do País, da Região Metropolitana do Rio de Ja
neiro, com a média de sete anos de estudo. Já as mu
lheres do estado do Ceará apresentam a média de
4,3 anos de estudo.

Lastreados na Constituição Federal e no
Estatuto da Criança e do Adolescente, o Ministério
Público e a organização não governamental Centro
de Defesa da Criança e do Adolescent~,-(CEDECA)
ajuizaram uma ação civil pública, em março do ano
passado, Gontra o Governo do Estado e a Prefeitura
de Fortaleza, exigindo que as matrículas fossem
realizadas em escolas próximas às casas dos
estudantes. No ano passado, cerca de 19 mil alunos
do ensino fundamental e médio - não conseguiram
matricular~se em escolas próximas às suas
residências.

De acordo com a Constituição Brasileira, o ensi
no fundamental é obrigatório e gratuito. O art. 208 pre
coniza a garantia de sua oferta, inclusive- para todos
os que a ele não tiveram acesso na idade própri-ª. É
básico na formação do cidadão, pois, de acordo com
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
em seu art. 32, o pleno domínio da leitura, da escrita e
do cálculo constituem meios para o desenvolvimento
da capacidade de aprender e de se relacionar no
meio social e político. É prioridade oferecê-lo a toda
população brasileira.
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o art. 208, § 1Q
, da Constituição Federal asse

vera: "O acesso ao ensino obrigatório e gratuito ê di
reito público subjetivo", e seu não oferecimento impli
ca responsabilidade da autoridade competente.

Neste ano a população de Fortaleza foi surpre
endida com a decisão indigna da Prefeitura Municipal
de fechar 24 turmas do ensino fundamental e médio,
ou seja, reduzindo em 1.200 as vagas no sistema pú
blico municipal de ensino. Refiro-me a tentativa de
desativação do tradicional Colégio Municipal Filguei
ras Lima, que atualmente conta com cinqüenta anos
de bons serviços prestados à educação em nosso
Estado.

O Exmo. Sr. Prefeito de Fortaleza, Juraci Maga
lhães, tenta justificar seu ato de desatino lançando
mão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ora,
Sr. Presidente, Srs e Sras. Deputados, a Lei de Dire
trizes e Bases da Educação não manda.nenhum Pre
feito fechar salas de aulas no Brasil.

Recorro aqui a um estudo do Prof. Reinaldo
Gonçalves, da UFRJ, em que afirma categoricamen
te que, para cada ano passado na escola, há a possi
bilidade de aumentar a renda de um indivíduo em
16%. E para quem fica doze anos numa escola de
boa qualidade a chance de ser pobre se reduz a2%.

Abordo também neste Plenário um fato que re
percutiu e apresenta relevante significado no Estado
do Ceará, contribuindo para que a sociedade possa
exigir, além da punição dos responsáveis pela má uti
lização dos recursos públicos e a mudança dos me
canismos de aplicação das dotações sociais, um res
peito efetivo aos seus interesses, especialmente
quando se trata de prover determinadas necessida
des fundamentais de um povo, como é o caso da edu
cação.

Serve decisivamente também para estimular a
criação, na Câmara dos Deputados, de uma Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
mais amplamente o uso e a destinação dos recursos
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério
- (FUNDEF), de acordo com a proposta já apresenta
da e em fase de coleta de assinaturas pelos nobres
Deputados Wellington Dias e Pedro Wilson.

Refiro-me aqui ao exaustivo trabalho realizado
pela CPI do Fundef em meu Estado, promovida pela
Assembléia Legislativa do Ceará, que finaliza suas
atividades e apresenta seu Relatório após oito meses
de acuradas investigações. Neste perrodo, a CPI de
parou-se com um volume gigantesco de fatos que es
tavam a exigir atenção.

Durante os trabalhos desta CPI foram solícita
das três prorrogações de prazos para sua conclusão,
talo volume de irregularidades na aplicação dos re
cursos do Fundef, a última delas estendendo os tra
balhos até 31 de dezembro de 1999.

Mas esta CPI não se instalou facilmente. Desde
fevereiro de 1999, alguns gabinetes de Deputados vi
nham recebendo denúncias, provenientes de diver
sos municípios, acerca das irregularidades relativas
ao uso duvidoso dos recursos oriundos do Fundef.
Ainda em fevereiro, o Deputado Artur Bruno iniciou
seu trabalho para tentar a instalação de uma CPI para
apurar as denúncias. No dia 24 de fevereiro, um pro
nunciamento anunciava o seu requerimento, mas,
após muitas discussões no Plenário da Assembléia
Legislativa, apenas em 20 de abril a Mesa Diretora
pediu aos partidos a indicação de nomes para com
posição da CPI do Fundef.

Durante este período de trabalhos da CPI foram
realizadas 39 reuniões ordinárias e quinze reuniões
extraordinárias, com 42 depoimentos. Foram ouvidos
doze Prefeitos; vinte secretários ou assessores e
mais dez autoridades de diversas instituições públi
cas, além de executivos de empresas privadas.

Com o objetivo de esclarecer questionamentos,
a CPI convidou diversas personalidades ligadas à
educação, entre as quais o Deputado Federal Ubira
tan Diniz de Aguiar, que ocupa a Primeira-Secretaria
na Mesa Diretora desta Casa. A CPI realizou diligên
cias em diversos municípios, incluindo-se aí a busca
e apreensão de documentos. Os técnicos do Tribunal
de Contas dos Municfpios (TCM), a pedido da CPl,
realizaram quinze outras diligências para verificação
de reformas e obras nas escolas dos 108 Municípios
denunciados. O TCM inspecionou ainda 45 municfpi
os para detectar possfveis desvios do Fundef a partir
de requerimentos da CP/.

Foram apuradas 1.254 denúncias oriundas de
108 Municípios, o que acarretou a análise de 166.617
páginas acostadas aos autos.

São fatos de grande relevância, pois são verifica
dos num Estado da Federação que apresenta um qua
dro ainda precário em seu panorama educacional:

- o Ceará tem 184 municfpios;
- possui 694 escolas de ensino fundamental na

rede estadual e 9.592 nas redes municipais;
- as matrículas em 1998 foram de 521.659 na

rede estadual (em 1999, como era esperado, devido
à municipalização, carram para 477.960);

- nas redes municipais, foram de 1.112.426 em
1998, e em 1999 de 1.180.668;
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- taxa de 37,4% de analfabetos (números de
1996);

- taxa de 15,69% de professores leigos (em
1999);

Foram aplicados, em 1998, R$300.665.610,OO
com recursos do Fundef nos Municfpios do Estado do
Ceará. Em 1999, a estimativa é de
R$350.216.685,OO.

Numa portaria do Ministério da Educação publi
cada no dia 7 de janeiro de 2000, foi definido ocoefici
ente dos valores do Fundef para este ano: o Ceará
será o segundo Estado do Nordeste em volume de re
cursos, com a previsão de R$562,9 milhões.

Nesse panorama, as denúncias mais comuns
foram as seguintes:

- Aplicação inferior a 60% dos recursos para pa
gamento dos professores. Média de 30% a 40%. Na
lei, no mfnimo 60%;

- Pagamento de salários fora do ensino funda
mentai;

- Uso dos recursos com despesas não relacio
nadas com manutenção e desenvolvimento do ensi
no, determinado na LDB;

- Despesas sem licitação, sobretudo cursos de
capacitação para professores;

- Não implantação de Plano de Carreiras e Re
muneração;

- Distribuição de verbas superfaturadas para
transporte de estudantes;

- Desvio dos recursos da conta do Fundef para
outras contas;

- Atraso no pagamento de professores;
-Indlcios de superfaturamento na contratação

de cursos de habilitação e capacitação de professo
res leigos;

- Um dos pontos de grandes desvios encon
tra-se nos cursos de capacitação/habilitação para
professores leigos, que legalmente pode ser financia
do na rubrica dos 60%;

- Foram utilizados cursos que não habilitam
professores, ou seja, não elevam o professor de nfvel
(em sua escolaridade);

- Muitos desses cursos não têm autorização do
Conselho de Educação do Ceará, além de que alguns
deles foram dados por escritórios de assessoria de
contabilidade e informática;

- Em 1998, nos municlpios denunciados na CPI
foram envolvidos recursos na casa de 8 milhões em
cursos que não habilitam. Todos feitos por instituições

privadas que não têm autorização do Conselho de
Educação do Ceará;

- Esses cursos cobram cursos de licenciatura
numa média de R$600.000,OO (preço total), enquanto
os cursos, com mesmo destino, oferecidos pelas uni
versidades estaduais, chegam a uma média de
R$150.000,OO (preço total).

As investigações promovidas pela CPI resulta
ram em pedido de intervenção em dez Municlpios,
nos quais foram l. )nstatadas irregularidades mais do
que graves: Cascavel, Caucaia, Itatira, Moraújo, Pa
cajus, Paracuru, Parambu, Quiterianópolis, Salitre e
Solonópole.

O Relatório da CPI apontou ainda Municfpios
considerados com irregularidades graves: Canindé,
Cariús, Granja, Guaraciaba do Norte, Ibaretama, Ipu,
Itarema, Morada Nova, Santa Quitéria e Reriutaba.

Uma Comissão formada por Parlamentares ce
arenses deslocou-se ainda à Teresina, Piaul. Lá os
representantes da CPI verificaram quais os Municípi
os cearenses com suspeitas de envolvimento com o
escândalo das notas fiscais frias e se havia alguma
relação das irregularidades com os recursos oriundos
do Fundef.

Diante da gravidade das constatações, as pro
postas apresentadas pela CPI esbarram ainda nos li
mites da vontade polftica de equacionar profunda
mente as raizes dos desvios verificados.

Após analisar o relatório da CPI do Fundef, a
Procuradoria Geral de Justiça comprovou o uso irre
gular de verbas e encaminhou no dia 1Q de fevereiro
ao Tribunal de Justiça do Ceará treze denúnci
as-crime, com pedido de intervenção em sete Municf
pios: Caucaia, Salitre, Paracuru, Moraújo, Itatira, Ca
nindé e Ibaretama. Os Prefeitos desses Municlpios
não aplicaram os 25% das receitas na educação e co
meteram atos de improbidade administrativa ao des
viar recursos do Fundef.

Em seis dos treze Municlpios denunciados a
Procuradoria de Justiça pediu o afastamento dos Pre
feitos: Russas, Parambu, Morada Nova, Reriutaba,
Cruz e Santa Quitéria.

ACâmara dos Deputados cabe, diante da eficá
cia das investigações realizadas no Ceará, abrir uma
CPI que investigue nacionalmente o uso e a destina
ção dos recursos do Fundo de Manutenção e Desen
volvimento do Ensino Fundamental e da Valorização
do Magistério - (FUNDEF). Enquanto isso, vou enca
minhar ao Tribunal de Contas da União pedido de au
ditoria em todas as Prefeituras investigadas no Rela
tório. Trata-se de uma ação indispensável, valorizada
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pelo contexto de dificuldades que o Governo Federal
cria para as metas consideradas sociais, confiscadas
com grande assiduidade por sua equipe econômica.

Ao encerrar, faço uma vez mais referência, pri
meiro, á mestria de Celso Furtado, ao indicar a edu
cação como caminho para nosso povo, nosso Pars;
segundo, ao professor Reinaldo Gonçalves, ao tam
bém indicar aos nossos governantes, em pesquisa
aprofundada, o que significa um ano na escola e o
que podem significar doze anos em sala de aula: a
chance de ser pobre cai para apenas 2%.

A forma como tem sido tratada a educação em
nosso Estado do Ceará é pior do que o flagelo da au
sência de chuva naquele vasto semi-árido nordesti
no.

Agradeço os apartes a todos os colegas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando se

qOência ao Grande Expediente, concedo a palavra ao
Deputado Jorge Costa, do PMDB do Pará. S. Exa.
dispõe de 25 minutos, de acordo com o art. 87 do Re
gimento Interno desta Casa.

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr: Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
resumo, hoje vamos dissertar sobre um tema muito c0

mentado, as desigualdades regionais da Amazônia bra
sileira, e também sobre sua ocupação racional e produti
va, através do preparo do homem daquela região, que
conhece bem a sua realidade.

Sr. Presidente, as grandes desigualdades regio
nais da Amazônia continuam sendo o maior desafio do
próximo sécUlo e milênio. São obstáculos oriundos das
condições próprias da região, de exuberante natureza,
porém de diffcil acesso e exploração. Outras causas
dessa assimetria de desenvolvimento sêo devidas ao
mau uso dessas riquezas, ao mau gerenciamento das
poUticas públicas de saúde, educação, habitação, gera
ção de renda e á pelVersa concentração de renda.

Se existe o fantasma do medo crônico de ver a
Amazônia ocupada por militares estrangeiros e a má
intenção da cobiça internacional, hoje, mais presente
ainda e disfarçada por motivos ditos humanitários
(devastação do meio ambiente, narcotráfico, direitos
humanos, etc.), não existe outro meio de afastá-lo a
não ser por meio de investimentos maciços na gera
ção de oportunidade de renda, com a finalidade de
acabar com o estigma da exclusão social em que vive
mergulhado o povo pobre dessa região desde os pri
mórdios de sua exploração.

Incentivar a implantação de pequenas e micro
empresas e do pequeno produtor rural é o caminho

certo para arrancar a Amazônia do subdesenvolvi
mento. São 10 milhões de habitantes que vivem
aguardando condições para desenvolvê-Ia.

Há, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, procedência quanto ao receio de n6s, brasilei
ros, perdermos o controle total sobre a Amazônia en
quanto a mantivermos subdesenvolvida e mal admi
nistrada. Para isso, há necessidade de ampliarmos
todas as oportunidade de educação para a juventude
com a interiorização do ensino fundamental, médio e
universitário, ainda muito escasso na região, incenti
vando também a implantação de eletrificação rural,
de saúde e de educação profissional com vistas á in
tegração e fixação do homem no meio rural. Desen
volver pesquisas com a finalidade de materializar
suas potencialidades caracterlsticas e inigualáveis,
procedendo ao zoneamento agroeconômi
co-ecol6gico, é fundamental.

Investir, portanto, na educação da juventude, fa
zendo constar nos currlculos escolares noções de
meio ambiente e geração de renda, para que possa
mos melhorar a qualidade de vida dos povos amazô
nicos, é o único meio de fortalecer as expectativas e
abrir caminho para as vantagens do desenvolvimento
auto-sustentável. Essa é a educação cidadã que de
sejamos para a região amazônica, e não a criação de
mais leis e decretos com a finalidade de minimizar as
brutais desigualdades sociais da região.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
acredito que a cultura de devastação da Amazônia
possa ser atriburda ao nosso caboclo, que viveu, sem
causar desequillbrios, até o ano de 1960, em perfeita
harmonia com a natureza. A partir dessa·data, gran
des obras de infra-estrutura foram realizadas no
Amapá, no Amazonas, em Rondônia, em Roraima e
no Acre, sem destruição do meio ambiente. Ferrovi
as, portos em Manaus e Belém do Pará, Teatro da
Paz, em Belém, Teatro do Amazonas, praças etc.,
tudo isso sem agredir a natureza.

Sr. Presidente, o que se passa na cabeça de
planejadores da economia amazônica é olhá-Ia sem
pre com desconfiança e medo, devido ao desconhe
cimento total que eles têm da região e de sua realida
de hist6rica. São tecnocratas estranhos ao passado
de herofsmo e espfrito de luta dos povos amazônicos
e que não conhecem a saga do desbravamento .e
conquista do Amapá, de Rondônia e do Acre.

A nossa floresta amazônica, segundo econo
mistas conhecedores da região, s6 começou a ser
destrufda a partir de 1967, com a chegada de corren
tes migrat6rias do Sul, do Sudeste e do Nordeste,
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atrafdas por grandes quantidades de terras de baixo
custo e favorecidas por planos de desenvolvimento
da Amazônia, que numa verdadeira orgia de concei
tos estapafúrdios e irresponsáveis mudaram os desti
nos desta região, embora o plano qüinqüenal de 1967
a 1981 preconizasse seu desenvolvimento au
to-sustentável.

Logo depois, entretanto, por falta de sensibilida
de daqueles que projetaram a construção da civiliza
ção amazônica após 1960, deu lugar a uma econo
mia danificadora com prioridade para atividades do
tipo pecuário, exploração madeireira, mineral e extra
tivismo, desenvolvidas às margens das grandes rodo
vias, com o propósito de satisfazer a idéia de que é
melhor integrar do que entregar.

Conscientes de que o espaço vazio amazônico,
as florestas, os ecossistemas e a biodiversidade de
veriam ser ocupados por excedentes populacionais
de outras regiões, os calculadores do nosso Pais op
taram pela construção de megaestradas. Foram cria
dos, então, para coordenar esse tipo de exploração, a
Sudam, o Basa e a Sudhevea. Iniciou-se assim a der
rubada da Amazônia, cujo destino inexorável tem
sido diffcil de mudar pelos estragos indeléveis deixa
dos na floresta amazônica.

Assim tem sido a história dessa nossa "po_
bre-rica" região, mero laboratório de experiências ma
logradas realizadas por pesquisadores que desco
nheciam as vocações da região amazônica.

Sabemos que o mundo inteiro está voltado para
as questões de meio ambiente. Hoje, a Amazônia é
exemplo de biodiversidade. Queixam-se os paises de
Primeiro Mundo de que a devastação da floresta está
causando a eliminação de inúmeras espécies de ani
mais e plantas de grande valor para a agricultura e a
Medicina. As queimadas têm ameaçado aquantidade
de oxigênio circulante e causado efeito estufa.

Nosso estadista Jarbas Passarinho, escritor,
jornalista, grande planejador da Amazônia, Ministro
três vezes, Deputado Federal, homem de idéias, que
escreveu "Terra Encharcada", grande obra sobre a
Amazônia, diz o seguinte: "A depredação nas matas e
o dano na biodiversidade afetam os direitos do pró
prio Pais e dos estrangeiros". Na Amazônia, milhares
de serrarias atuam sam a menor preocupação com o
reflorestamento. As madeireiras estrangeiras vindas
do Sudeste Asiático têm causado grande prejuizo à
floresta amazônica. Compram 60% das toras ilegal
mente abatidas, desrespeitando empresas que obe
decem ao manejo florestal. Diz ainda o artigo: "Cor-

rompem brancos, mestiços, fndios e iludem o fisco,
abrindo indiretamente feridas irreversiveis na mata".

Os paises-membros do Grupo dos Sete (G-7),
portanto, que pregam o desenvolvimento sustentável
como forma de proteção do meio ambiente nos par
ses de Terceiro Mundo que têm reservas florestais,
deveriam, antes de tudo, estudar as causas que têm
aprofundado a miséria nessas regiões por falta de ge
ração de renda, investir na melhoria da qualidade de
vida desses povos, cujo único sustento são os recur
sos naturais de que dispõem, e deixar de impor san
ções econômicas àqueles que desobedecerem às re
gras de proteção do meio ambiente.

Eles devem, portanto, pagar royaltles pelo sa
crificio e pelo preço de manter o meio ambiente salu
tar para toda a humanidade. Os povos am~Onicos

não têm recurso para investir numa geração de renda
auto-sustentável. Estamos agonizando em berço es
plêndido, esta é a verdade. ~ preciso mudar de com
portamento.

Na atual conjuntura, há necessidade imperiosa
de criar na região amazônica uma sociedade econo
micamente saudável e progressista, ao mesmo tem
po em que se processe o atual ajuste fiscal. ~ bom
que não esqueçamos de colocar, em primeira mão, a
economia a serviço do homem.

Sem demora, precisamos nos voltar para o se
tor produtivo c:omo único meio de gerar capital sólido
e, segundo Barbosa Sobrinho, "enfrentaras crises in
terna e externa de juros altos, recessêo e desempre
go·. Só assim poderemos enfrentar o fantasma da in
flação, que ameaça a todo instante o povo brasileiro.

Concedo um aparte ao nobre colega Deusdeth
Pantoja.

O Sr. Deusdeth PantoJa - Nobre Deputado e
conterrâneo, quero parabenizá-lo por seu discurso.
V. ExA vem expondo a realidade da Amazônia, mui
tas vezes nao observ~da pelos dirigentes do Pars. A
AmazOnia, como V. Ex· está abordando, precisa re
almente de um tratamento diferenciado. Há pouco,
dei como lido um discurso em que analiso como con
viver, em pleno século XXI, com a realidade. Recen
temente, visitando o Municipio de Anajás, que tem
apenas um POf,to telefônico, vi pessoas send9 obri
gadas a se in~'~rever com 24 horas de antecedência
para conseglJir telefonar. Muitas vezes, morre al
guém porque não há condições de se comunicar
com e Capital para pedir um avião para transportar um
doente. Então, essa êa realidade da nossa AmazOnia,
que precisa de um tratamento diferenciado. V. ExA, que
muito bem a conhece porque está diariamente na re-
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gião, está trazendo esse tema de grande importância
e que merece ser examinado e reexaminado pelos di
rigentes desta Nação. V. Ex· refere-se à exploração
dos recursos naturais. Observamos que a Amazônia
contribui enormemente para a balança comercial
com as suas matérias-primas, quer minerais, quer ve
getais, mas não recebe quase nada em troca. V. Exa
acompanha comigo a luta na Comissão da Reforma
Tributária em busca de, pelo menos, um fundo que
faça justiça ante essas desigualdades regionais e
que venha compensar os Estados exportadores na
balança comercial. Para surpresa nossa, a pr6pria
Uniao, o Govemo Federal, está contra essa iniciativa.
O Pará, que V. Exa muito bem conhece, contribui
H,( 11emente para a balança comercial e não recebe
naa, "'111 troca. Exporta ferro, bauxita, madeira se
mi-ela....0rada, etc. Não recebe nada. Estamos lutan
do na reforma tributária, mas temos o Governo con
trário a nossa ação. Então, quero congratular-me
com V. ExB pelo seu discurso, por trazer a realidade
da Amazônia ao Congresso, à Câmara e aos demais
companheiros. Mais uma vez, V. EX- está pleiteando
esse reconhecimento diferenciado que precisa ter o
Governo Federal para com os nossos irmãos amazO
nidas.

OSR. JORGE COSTA - Agradeço imensamen
te o aparte, nobre Deputado Deusdeth Pantoja, e vou
incorporá-lo ao meu pronunciamento, sabendo de
antemão que V. ExA, Deputado da região amazônica,
conhece profundamente os problemas da região. V.
ExA aprofunda-se nas questões da Amazônia. Por
tanto, está dando um parecer importante sobre o fato
de sermos na AmazOnia meros exportadores de ma
téria-prima e nao termos os nossos produtos industri
alizados, verticalizando nossa produção.

Gerar empregos, melhorar a condição de vida e
produzir alimentos numa região tão rica não é diffcil,
se compararmos com outras regiões semidesérticas
do Pars, como por exemplo o Nordeste, que exige
transposição de cursos d'água.

A densidade demográfica da AmazOnia aumen
ta a cada dia, e as oportunidades de educação, saú
de, habitação e geração de renda diminuem, dando
como resultado desequillbrio econômico e conse
qüente êxodo rural.

Nessa visão, populaçOes inteiras sã..., empurra
das para a periferia das grandes cidades, aumentan
do os fndices de violência, crIminalidade e prostitui
ção de menores, lotando também as penitenciárias.
Prostituição infantil, trabalho infantil escravo e tráfico
de drogas: este é o resultado de uma má administra-

ção da maior região do Pais, a região amazônica.
Hoje, este fator de desequilíbrio se constitui numa
das piores situações enfrentadas pelos gestores que
não têm recursos para socorrer essa demanda repri
mida à procura de emprego e melhores condições de
vida.

Sr. Presidente, tenho certeza de que a SOlUça0
está na parceria do Poder Público com a sociedade
civil organizada e no cumprimento das políticas soci
ais voltadas mais para o interior da região, levando in
fra-estrutura urbana, educação rural, escolas profissi
onalizantes, abrangência maior do SUS para garantir
médicos nas agrovilas, melhor condição de transpor
te escolar, estradas vicinais, saneamento básico, te
lefonia rural, quadras de esportes, enfim, oportunida
des possíveis existentes nas Capitais com a finalida
de de fixar o homem no meio rural. Instituir entre ou
tras variáveis a sobrevivência da agricultura familiar
que depende de uma opção do Estado para a sua
existência.

Diversificaçao, escala de produção, assistência
técnica, pesquisa voltada para sua problemática es
pecifica, tecnologia adaptada, estradas, armazena
mento, comercialização com preço garantido, crédito
adequado, saúde, educação, etc. Vários destes itens
sao de responsabilidade do Estado e do Governo,
que precisam de uma forma de se comprometerem
com a agricultura familiar.

Hoje, com recursos tecnol6gicos de irrigação e
insumos básicos é bem posslvel produzir mais, em
áreas bem menores do que 25 hectares, para o sus
tento familiar e mal cultivados.

Em resumo, Sr. Presidente, para concluir, preci
samos: - Aprovar os planos e programas de desen
volvimento, de acordo com o art. 48 da Constituição
Federal.

- Obedecer ao art. 165, que estabelece que o
Orçamento Plurianual elaborado pelo Poder Executi
vo deve ser apresentado de forma regionalizada, evi
denciando, dessa maneira, o cumprimento da polftica
de redução das desigualdades regionais. ~ o que ve
mos agora na elaboração do orçamento da União
para o ano 2000. Não vemos nada de obediência à
Constituição Federal quanto ao preceito que trata da
possibilidade de que as regiões discriminadas e as
que tenham desigualdades regionais possam diminu
ir tais diferenças. O orçamento para a educação min
gua cada vez mais. Nada que diz respeito à AmazO
nia recebe o tratamento prescrito na Constituição Fe
deral.
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- Obediência ao art. 43, § 3l1.: "...a União incenti
vará a recuperação de terras áridas e cooperará com
os pequenos e médios proprietários rurais para o es
tabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e
de pequena irrigação", com finalidade também de re
duzir as desigualdades regionais e sociais. Foram ne
gadas todas as emendas que apresentamos relacio
nadas a irrigação e recuperação das áreas degrada
das. Nenhuma verba foi colocada no Orçamento da
União para isso.

- Liberação de recursos da União em convênio
com estado e municipio para o zoneamento agroeco
nômico-ecológico da regii~lo, visando disciplinar a im
plantação das atividades produtivas (agropecuária,
mineração, agroindústria), obedecendo à vocação
natural de cada área, conciliando o uso social da terra
com a vocação natural dos solos, através do aprovei
tamento seletivo das várzeas para o desenvolvimento
das culturas alimentares temporárias, limitando-se o
uso agricola dos solos pobres de terra firme para as
culturas perenes de valor comercial de espécies com
provadamente adaptadas a esses solos (maracujá,
mamão, pimenta-do-reino, caju, urucum, etc.). O zo
neamento objetiva também especificar as áreas de
preservação ambiental da região.

- Liberar recursos da União em convênio com
estado e municfpio para recuperar as áreas degrada
das da nossa região e da Amazônia com amparo das
leis acima descritas, e evitar deste modo que contin
gentes populacionais, que sofrem pressões em ou
tras regiões do Pafs e mesmo das nossas regiões de
gradadas, por falta de fertilidade do solo, impróprios
para agricultura e estimulo governamental, formem
desordenadamente "frentes pioneiras" de penetração
na floresta amazônica, provocando o que o filósofo
Cândido Mendes, citado ainda por Nelson Ribeiro,
chamou de "diáspora do desperdfcio".

- Garantir qualidade de vida para as famflias da
área rural e periferias das cidades do interior, para
que elas permaneçam no seu meio e não venham a
se juntar aos desempregados das grandes cidades.
Para isso é impreterivel a incorporação produtiva das
áreas alteradas e degradadas e das áreas ainda de
socupadas existentes na região, como também pro
ceder a uma revisão fundiáriiJ, orocurando destinar
terras a quem dela vive.

- Deslocar os beneffcios da reforma agrária, fa
zendo apelo ao Ministro que ocupa essa Pasta para
trazer investimentos em estradas vicinais, energia
elétrica, distribuição de água, escolas, postos médi
cos, hospitais, medicamentos, etc.

- Combater a pobreza e a miséria em nossa re
gião, colocando sua força de trabaHlo para gerar ren
da.

Há necessidade de uma ação mais decidida e
cooperativa do Poder Público à frente da sociedade
civil organizada para transformar órgãos - o Ministé
rio do Trabalho, por exemplo, tem essa ação - que
hoje prestam somente assessoramento técnico e de
ensino, como Sebrae, Senac, Senai, Senar, funda
ções, sindicatos, conselhos de desenvolvimento,
também em órgãos condutores do desenvolvimento
regional, com a finalidade de se tornarem agentes
multiplic~dores para o setor produtivo da região.

A idéia será iniciar um cadastramento de todas
as pessoas que mostrarem vontade de trabalhar e
aptidões de aprender, de acordo com seu potencial
vocacionaJ.

Esse trabalho é baseado no principio de que as
pessoas que têm potencialidades podem ser desen
volvidas para alavancar o progresso de seus Municf
pios quando articulados para criação de atividades
produtivas, aumentando ainda mais a renda e o com
bate à pobreza na região amazônica.

Era o que tinha a dizer.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) 

Apresentação de proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOS/ÇÓES OS SENHORES:

LUCIANO PIZZATTO - Projeto de lei que acres··
centa artigo à Lei nO. 9.478, de 1997.

Projeto de lei que acrescenta artigo à Lei n2

9.427, de 1996.
JOSÉ RONALDO - Projeto de lei que acrescen

ta o art. 182.-A à Lei nll. 9.472, de 1997.
JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que

dispõe sobr'e a quantidade máxima de alunos em sala
de aula, nas turmas de 1.B à 8.B série do 1l1. grau.

FREIFtE JÚNIOR - Projeto de lei que regula,:,
menta o parágrafo único do art. 8.11 da Constituição Fe
deral.

GERALDO SIMÓES E OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição que dispõe sobre a fixação da
data-base cios servidores públicos.

LUIZ ANTONIO FLEURY - Projeto de lei que
modifica o art. 10 da lei n.l1 9.437, de 1997 (Lei de
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Armas), tomando insuscetrveis de fiança os crimes
que especifica.

ANTONIO DO VALLE - Projeto de Lei que insti
tui fundo para o pagamento de aposentadorias e pen
sões aos servidores públicos.

JOSÉ MACHADO - Projeto de lei que acres
centa parágrafo ao art. 16 da Lei n1l 6.024, de 1974.

CORONEL GARCIA E OUTROS - Projeto de
resolução que institui Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar o comércio ilegal de armas e
munições.

DR. HE:L10 - Indicação ao Sr. Ministro dos
Transportes de determinações para emissão de tr
quetes de pedágio.

BISPO WANDERVAL - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre os
fatos ocorridos recentemente no que s.e refere ao va
zamento de óleo na Baia da Guanabara por parte da
PETROSRAS S.A.

CESAR BANDEIRA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição Federal que altera o art. 46.

GIOVANNI QUEIROZ - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os recursos
direcionados para a Fundação Getúlio Vargas.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre os recursos direcionados para a
Associação Internacional de Desenvolvimento.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO -Indicação ao Sr. Ministro da Educação
de implantação da Vila OUmpica de Irajá, no Munici
pio de Irajá, Estado do Rio de Janeiro.

Indicação ao Sr. Ministro da Educação de im
plantação da Escola Técnica de Irajá, no Municipio
de Irajá, Estado do Rio de Janeiro.

CELSO JACOB - Indicação ao Sr. Ministro da
Saúde de adoça0 de instrumento legal que garanta
aos cidadãos oriundos do interior do Estado o atendi
mento na rede hospitalar do municfpio do Rio de Ja
neiro.

Indicação ao Sr. Ministro da Saúde de formula
ção de uma Norma Operacional Básica (NOS) de re
cursos humanos por inexistir tal politica para o Siste
ma Único de Saúde - SUS.

BEN-HUR FERREIRA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores acer
ca das medidas que a representação diplomática bra
sileira nos EUA vem desenvolvendo no caso da brasi
leira Hilda Rosa dos Santos.

CLEMENTINO COELHO - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre

áreas pertencentes à Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco - CHESF.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Integração Nacional sobre áreas pertencentes à
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - CODEVASF.

VIVALDO BARBOSA - Projeto de lei que isenta
os trabalhadores desempregados do pagamento das
contas mensais de água, gás e luz.

MIRO TEIXEIRA E OUTROS - Requerimento
ao Presidente da Câmara dos Deputados de criação
de Comissão Parlamentar de InqUérito, com a finali
dade de investigar a aprovação indébita relativa às
contribuições previdenciárias dos trabalhadores do
setor privado, as eliminações, exclusões, quitações e
parcelamentos de débito, bem como emissões de
certidões negativas de débito realizadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, nos últimos 5 (cin
co) anos.

SAULO PEDROSA - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de apensação dos
projetos de resolução na forma em que menciona o
requerente.

O SR. B. SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

OSR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - De acordo
com o art. 89 do Regimento Interno, concedo a pala
vra ao nobre Deputado B. Sá para uma Comunicação
de Liderança, pelo PSDS. S. ExA disporá de dez mi
nutos na tribuna.

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Como Uder. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, na semana passada, assistimos no
plenário desta Casa a grupos de Deputados quase se
engalfinhando, disputando onde deveria ficar a
Agência Nacional de Saúde Complementar: no Rio
de Janeiro ou em Brasflia. Foi uma discussão - a meu
ver- bizantina, porque, afinal de contas, há uma série
de episódios acontecendo neste Pais. Continuam
desconhecendo o papel que de fato desempenha
Brasi/ia como centro administrativo maior do Brasil.

Como Deputado, se eu quiser, porventura, fazer
contato com a Presidência do BNDES, terei de diri
gir-me ao Rio de Janeiro, uma vez que as andanças
do Presidente daquela instituição a Brasi/ia, além de
ligadas a compromissos especificamente detalha
dos, sêo bissextas.

O mesmo acontece com a Eletrobrás: se Depu
tados ou Senadores desejamos manter contato
pessoal com o seu Presidente, Firmino Sampaio,
para discutir assuntos como o Programa Luz no Cam-
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po, por exemplo - que está sendo deslanchado pelo
Governo Federal em todos os Estados da Federação
-, fica muito difícil, a não ser que seja do Rio de Janei
ro, uma vez que raramente ele se encontra aqui em
Brasília.

O mesmo vale para vários outros órgãos. Por
isso, não consigo compreender por que eles não es
tão sediados no centro administrativo do País, Brasí
lia, deixando para cada Estado escritórios locais re
presentantes daqueles órgãos.

Fala-se em fazer reforma na Sudene e extinguir
seus órgãos em cada Estado do Nordeste, ou, pelo
menos, na maioria deles. Não sei se essas medidas
trarão, de fato, economia, porque, a meu ver, muitas
vezes o prejuízo poderá tornar-se maior. Então, que
façam reformas na Sudene, mas deixem os escritóri
os em cada Estado, e tragam a sede para Brasília.

No princípio de janeiro foi sancionada lei que es
tabelece, a partir de agora, que a Codevasf estenda
suas ações ao Estado do Piauí. Desde a sua criação,
a Codevasf está sediada em Brasília, e os seus escri
tórios ficam em Pernambuco e na Bahia, como tam
bém em Sergipe, Alagoas, enfim, em suas áreas de
atuação. Mas em Brasflia deve ficar o órgão central,
para que Deputados, Senadores e outras autoridades
executivas da Esplanada dos Ministérios possam visi
tá-lo com mais facilidade. Isso facilita a que a própria
empresa dialogue melhor com os Poderes constituí
dos na hora da elaboração do orçamento. O trabalho
torna-se mais fácil.

Quero referir-me também a outros órgãos im
portantíssimos para minha região, para não citar o
Dnocs, o Banco do Nordeste do Brasil. É uma dificul
dade brutal fazer contato com o presidente ou com al
gum diretor do Banco. É a mesma coisa: se estives
sem em Brasília, teríamos toda sorte de facilidades, e
suas superintendências permaneceriam em cada um
dos Estados do Nordeste.

Por último, Sr. Presidente, trago esse assunto à
baila, que sei ser polêmico, porque muitas vezes as
pessoas insistem em que determinado órgão fique
em seu Estado porque ele demanda enorme quanti
dade de empregos, de DAS, mas não se preocupam
com a funcionalidade administrativa.

Quando foi lançado o Programa de Valorização
do Ensino Fundamental, estive com o Ministro Paulo
Renato Souza, e confessei-lhe minha temeridade
quanto à extinção, sem mais nem menos, das delega
cias regionais e estaduais do Ministério da Educação,
em função de economia.

Fiz ver a S. Exll que é importantíssima a presen
ça dessas delegacias nesses locais, no sentido de
que elas participem do processo de orientação, for
mação e composição dos Conselhos Municipais de
Saúde, já que a educação estava em processo de
municipalização. Hoje, quando assistimos no
dia-a-dia desta Casa às várias denúncias a respeito
de desvios de recursos do Fundef, como ocorreu hoje
à tarde, desta tribuna, com o Deputado Inácio Arruda,
do PCdoB do Ceará, ficamos a nos perguntar: Será
que esse processo de desmonte não foi açodado e vi
sou apenas economia? Se os funcionários das dele
gacias estaduais do Ministério da Educação fizessem
uma reciclagem e passassem a trabalhar ensinando,
orientando as pessoas na constituição das comissões
municipais dos Conselhos Municipais de Educação,
certamente esse trabalho evoluiria de melhor forma e
não haveria esse descalabro que se aponta na área
da educação e na do Fundef, não só no Nordeste,
mas também em muitos outros Estados ditos desen
volvidos, como Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o Governo
Federal tem sido tão pródigo nas tais medidas
provisórias, não seria, então, o caso de editar mais uma,
determinando que todos os órgãos federais aos quais
me referi e tantos outros que existem espalhados em
muitos Estados da Federação, que, por sua localização,
beneficiam substancialmente esses Estados em
detrimento dos demais, fossem trazidos para o centro
administrativo e político maior do País, a sua Capital
Federal? Afinal de contas, Brasllia possui essa
finalidade, ou seja, a de que aqui fique centralizada, de
maneira funcional e dinêmica, toda a administração
pública deste País, principalmente a que diz respeito à
Federação.

Eram essas as observações que queria fazer,
Sr. Presidente, Sr/ls e Srs. Deputados, aproveitando o
espaço da Liderança do meu partido.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra ao nobre Deputado Alexandre Cardoso
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB. de acordo com o art. 89. S.
ExA dispõe de três minutos.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Deputados, antes de entrar no
tema principal do meu discurso, quero discordar do
Deputado B. Sá. Entendo que o que há de mais
moderno em administração é a descentralização. E
um dos erros que propiciam a falta de controle social



06306 Sexta-feira 4 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Fevereiro de 2000

é a centralização feita em Brasflia, pois o povo fica
muito afastado do controle. Sou daqueles que
defendem a permanência da sede do Banco do
Nordeste na região Nordeste; sou daqueles que
defendem a descentralização maior possfvel para
essas instituiçOes que estão em Brasflia e não têm
controle social.

Mas, Sr. Presidente, o assunto que quero tratar
está tomando conta da mfdia brasileira: o saneamen
to. Devo informar a V. EX- que não tem sido preocu
pação do Governo Federal a questão do saneamen
to, como também da maioria dos governos estaduais.

Existem na Câmara dos Deputados alguns pro
jetos que regulamentam o saneamento. Hoje se dis
cute muito sobre o poder concedente. Quem seria
ele, o municfpio ou o Estado? Pode ser poder conce
dente o municfpio que não tiver manancial? Pode ser
poder concedente o municfpio que tiver corpos hfdri
cos em comum com outros?

Essa matéria será de enorme dificuldade, en
(Janto a lei complementar que, de acordo com a
Constituição, deverá regulamentar relações entre
Municfpios, Estados, União e Distrito Federal nao for
sancionada. E af vem uma grave questão, que é o
próprio BNDES. O que é o BNDES? Hoje o Governo
só permite que o BNDES financie saneamento se for
feito por empresa privada.

Gostaria que o Presidente do BNDES, as lide
ranças do Governo, o Ministro da Fazenda e, se tiver
cuidado e responsabilidade, o Presidente da Repúbli
ca conseguissem explicar por que o BNDES só cria li
nha de crédito para empresa privada. O BNDES está
proibido de criar linha de crédito para empresa pública.

Ora, Sr. Presidente, no nosso Pafs as pessoas
não sabem se esgoto pode ser taxado ou tarifado,
porque isso não está regulamentado, e o BNDES
só cria linha de crédito para empresa privada.

J: o alerta que queria fazer, em nome do Partido
Socialista Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Regis Cavalcante, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PPS. S. ExA
dispõe de três minutos.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL.
Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, sras e Srs. Deputados, tivemos ontem, na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, oportunidade de debater com o Presiden
te da Petrobras, Sr. Philippe Reichstul, acerca da tra
gédia causada na Bafa de Guanabara pelo rompi
mento de um duto, fazendo com que milhares de Ii-

tros de óleo fossem despejados no mar. E o pior foi o
fato de que somente depois de quatro horas do infcio
do acidente a empresa detectou o problema.

Nessa audiência pública, tomamos conheci
mento de importantes fatos a serem registrados no
conceito desse tipo de acidente grave que pode ocor
rer PaIs afora, agredindo o meio ambiente. A expe
riência que podemos extrair desta audiência refe
re-se à possibilidade concreta de a empresa causa
dora do problema resolver a tragédia imposta ao
meio ambiente. Ea empresa assumiu publicamente o
compromisso de sanar os graves prejufzos ambienta
is causados.

Tal tomada de posição e o reconhecimento da
responsabilidade devem ser ressaltados neste PaIs,
onde geralmente aqueles que cometem crimes dessa
natureza procuram esconder-se ou não assumir a
responsabilidade do crime ambiental praticado. A ati
tude tomada pela Petrobras reflete um novo momen
to nas relações com o meio ambiente, cuja grande im
portância já é hoje reconhecida pela sociedade brasi
leira.

Registre-se que, tendo causado acidente seme
lhante em 1997, a empresa não teve à época o cuida
do de passar a seus diretores e técnicos preocupa
ção no sentido de evitar um novo acidente, o que aca
bou por acontecer, como vimos recentemente.

Portanto, é importante registrar a iniciativa da
Petrobras e ressaltar a necessidade de que as ques
tões ambientais sejam tratadas com maior rigor, prin
cipalmente por parte das empresas capazes de cau
sar danos ao meio ambiente do Pafs.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra ao Deputado Paes Landim, para uma Co
municação de Liderança, pelo PFL.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Como Uder.)
Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, já tive a opor
tunidade de me reportar, desta triuna da Câmara, à vi
olência e à insegurança no Piauf, sobretudo no su
deste do Estado - área fronteiriça à Bahia e
Pernambuco - devido à explosão do narcotráfico que
vem assolando o território pernambucano, em parti
cular a região de Salgueiro e Cabrobó, por onde pas
sa a estrada federal em direção a São Raimundo No
nato e ao sudeste piauiense.

Em outra ocasião, dirigi apelo ao Sr. Ministro da
Justiça para que S. ExA determinasse a adoção das
providências cabfveis na área. Agora, Sr. Presidente,
no domingo passado, dia 30 de janeiro, por volta das
17h30min, a DrA Anne Marie Pessis, Presidente da
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Fundação Museu do Homem Americano, foi atacada
por um grupo de oito homens encapuzados e forte
mente armados, quando se dirigia, em automóvel, de
São Raimundo Nonato a Petrolina, pela PI-140. Veja
V. Exll a sofisticação do banditismo e do narcotráfico
da região.

Não é a primeira vez que isso acontece na es
trada que liga São Raimundo Nonato a Remanso e
Petrolina, via Casanova. No entanto, desta vez a ten
tativa de assalto aconteceu em plena luz do dia. E por
que isso acontece? Porque não existe um mecanis
mo de policiamento na Bahia, e o destacamento poli
ciai de Casanova é deficiente. Por isso é necessária a
presença da Polícia Federal em São Raimundo No
nato, proporcionando uma vigilância permanente
nessa área. E, mais ainda, é preciso que uma unida
de móvel da Polícia Rodoviária Federal- grande ino
vação introduzida pelo Ministro da Justiça, José Car
los Dias - execute rondas permanentes no local, ini
bindo assim ações criminosas dessa natureza.

Com certeza, em razão das competentes medi
das corretivas e preventivas que as tropas do Exército
vêm empreendendo em Pernambuco, na região do
chamado Polfgono da Maconha, bandidos e trafican
tes daquela área têm-se deslocado para a caatinga
do Piauí, mais especificamente à região de São Rai
mundo Nonato, assim como Remanso e Casanova,
na Bahia.

As pes~oas que percorrem essa região estão
totalmente vulneráveis, sem dispor de qualquer ins
trumento que lhes garanta segurança. Não há, inclu
sive, cobertura da telefonia móvel celular. Aqui pre
sente, o Deputado Saulo Pedrosa talvez possa me
dizer as razões pelas quais, embora cidades de me
nor porte no Piauí já disponham de telefonia móvel,
no percurso entre Petrolina, Casanova e Remanso
não há nenhuma unidade desse serviço em cerca de
200 quilômetros. Se essa área tivesse esse serviço
em funcionamento, as medidas preventivas seriam
agilizadas.

Ontem, Sr. Presidente, a bancada federal do
Piauí, tendo à frente o Senador Hugo Napoleão,
visitou o Diretor-Geral da Polícia Federa', Delegado
Agílio Monteiro, a fim de parabenizá-lo pela ação da
Polfcia Federal do meu Estado e por estar tentando
aniquilar o crime organizado no Piauí. Felicitamos S.
sa, igualmente, pelo trabalho que, mineiramente, em
silêncio, vem realizando com eficiência na estrutura
da Polfcia Federa', que o Congresso Nacional tem o
dever de ajudar. Aliás, tramita nesta Casa projeto de
lei de iniciativa do Executivo que objetiva criar mil car-

gos de Agentes da Polícia Federal, o que ainda é
muito pouco em relação à demanda em nosso País.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar tam
bém o apelo no sentido da criação de um Posto da
Polícia Federal em São Raimundo Nonato, divisa
com a Bahia e Pernambuco, exatamente para inibir
ações audaciosas de bandidos como a que relatei há
pouco.

Sr. Pres~dente, confio muito na ação do Sr. Mi
nistro da JustJça, pela competência com que se vem
havendo à frente daquela Pasta, bem como no Dr.
Agílio Monteiro. Mas, Sr. Presidente, SrAs e Srs. De
putados, gostaria de aproveitar esta ocasião para pa
rabenizar também () Diretor do Grupo Meio Norte, Dr.
Paulo Guimarães, que, juntamente com os jurzes Jor
ge da Costa Veloso, Joaquim Bezerra Feitosa, Pedro
de Alcântara da Silva Macedo, José Alves de Paula,
Maria do Socorro Lima de Matos e Francisco de Assis
Braz e Silva, foi homenageado com a medalha de só
cio benemérito Ministro Antônio de Sousa Mendes
pela Associaç:ão de Magistrados do Piauí, em sessão
presidida pelo juiz Joaquim Santana.

Os mencionados juízes foram homenageados
pelo trabalho que, com seriedade e competência, têm
desempenhado à frente de suas comarcas, e o Dr.
Paulo Guimarães como empresário que vem contri
buindo para o desenvolvimento social, econômico e
cultural do Estado do Piauí, por intermédio do moder
no Grupo Meio Norte, conglomerado de dezessete
empresas que geram cerca de 4 mil empregos naque
le Estado e 40 mil oportunidades de trabalho. O Piaur
divide sua h~stória entre antes e depois do Grupo
Meio Norte, exatamente pelo impacto modernizante
que seus meios de comunicação vêm produzindo na
estrutura política e institucional do Estado.

Na terça-feira passada, o Dr. Paulo Guimarães
foi agraciado, também, com o título de Cidadão pela
Câmara Municipal de Parnafba. Essa outorga foi san
cionada pelei Sr. Prefeito Antônio José de Moraes
Souza Filho, que em seu pronunciamento destacou
os vários empregos e a melhor qualidade de vida que
o Grupo Meio Norte proporcionou aos cidadãos par
naibanos.

Paulo Guimarães é um dos maiores empreen
dedores do Estado do Piaur, possuindo várias empre
sas que revolucionaram as atividades econômicas do
Estado. Esperamos que esse título que recebeu do
Sr. Prefeito ,José Filho seja mais um estímulo para
que continue investindo no Piaur, gerando crescimen
to e desenvolvimento para o nosso Estado.
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Ao agradecer as homenagens, o empresário
Paulo Guimarães - que anteriormente havia sido pre
miado pela Gazeta Mercantil como um dos grandes
empresários do Nordeste do Brasil- disse, entre ou
tras palavras: "Eu me considero batizado novamente
e com a certidão de nascimento que tem o testemu
nho da história parnaibana, que tem a voz guerreira
da independência e da inconfidência. Alegro-me em
gerar mais empregos para esta terra".

Registrei na tribuna essa homenagem ao Dr.
Paulo Guimarães após ter denunciado o clima de vio
lência e insegurança que vive o sul do Piaui - basta
dizer que a cidade de São João do Piaui teve de fe
char a agência do Banco do Brasil por alguns dias em
virtude da falta de segurança - por ele ser um dos
maiores combatentes do crime organizado no meu
Estado. Ainda agora foi publicada no Meio Norte, por
meio de entrevista do eminente Deputado AntOnio
Carlos Biscaia, o Dossiê nl1 2 da Policia Federal do
meu Estado, que mostra a corrupção e o tráfico de in
fluência no Piaui, associado a pessoas que também
têm ligações diretas e indiretas com ocrime organiza
do. Portanto, há mais de quatro anos Paulo Guima
rães vem sendo a grande sentinela de vigilância pela
segurança dos cidadãos piauienses e de combate
sistemático ao crime organizado que neste momento,
em boa hora, a Policia Federal está conseguindo
desbaratar.

a SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Vai-se
passar ao horário de

VII - COMUNICAÇOES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Ben-Hur Ferreira,
pelo PT.

a SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, imaginava, quando criança, como estaria o
mundo no ano 2000. Toda a minha geração pensava
como seria a relação entre as pessoas e a revolução
tecnológica. Muitas das coisas a que assistfamos nos
desenhos - e o famoso Jetsons já mostrava uma sé
rie de inovações tecnológicas - em parte acabaram
ocorrendo. Fizemos uma revolução tecnológica e ci
entifica. A informática tornou-se central em nossas vi
das. Enfim, ocorreram muitas mudanças.

Contudo, em algumas casos a humanidade tem
muito pouco a comemorar neste ano 2000. O jornal O
Globo denuncia - inclusive objeto de requerimento
de minha autoria endereçado ao Ministro das Rela
ções Exteriores - a situação da sra Hilda Rosa dos
Santos, mineira de Uberaba, escravizada por vinte

anos por um casal de brasileiros residente nos Esta
dos Unidos.

Essa brasileira de Uberaba disse aos tribunais
norte-americanos que não recebeu salário durante
vinte anos, sequer teve acesso à geladeira - havia
uma corrente fechando-a para impedir que ela
comesse -, e mal sabia o ano em que estava vivendo,
já que não podia sair de casa.

O caso é emblemático. Trata-se da perpetuação
de relações de dominação racial, onde pessoas de
pele clara e cabelos lisos julgam-se no direito de defi
nir as condições de vida e existência daqueles nasci
dos com a pele escura e os cabelos crespos.

É comum entre nós que os empregos domésti
cos se caracterizem por ausência de registro em car
teira, extensas jornadas de trabalho e freqUente des
cumprimento dos direitos legais. É comum também
que as mulheres negras constituam a maioria dos tra
balhadores domésticos.

A pesquisa entregue pelas Centrais Sindicais e
o Dieese, em setembro de 1999, ao Ministro do Tra
balho, sobre a inserção da população negra, de
monstrou fartamente que seu acesso restrito às opor
tunidades ocupacionais, as significativas diferenças
salariais e de renda familiar revelam a existência de
um nitido corte racial no mercado de trabalho do Bra
sil.

O Ministério do Trabalho não tem nada a dizer
sobre isso. Uma consistente base de dados, consoli
dada inclusive com a contribuição de organismos ofi
ciais, como Ipea e IBGE, está disponfvel, ao que pa
rece, apenas para dar base material às denúncias do
Movimento Negro.

Sr. Presidente, provavelmente o advogado do
casal Rennê Bonnetti diga na Suprema Corte ameri
cana que a maneira como vivia a sra Hilda nao é mui
to diferente do modo como vivem as empregadas do
méstica no Brasil. É claro que não se pode fazer uma
comparação tão direta entre ter uma empregada
como escrava durante vinte anos e o que acontece
aqui. Contudo, a situação, se não é idêntica, guarda
muita semelhança. As empregadas domésticas bra
sileiras não possuem carteira assinada, muitas são
negras, vivem como Hilda, em casas de patrões bran
cos que as exploram impunemente, recebem como
salário um vestidinho, um par de chinelos, alguma co
mida e muita humilhação.

Talvez seja essa a defesa apresentada pelo ca
sai Bonnetti: Hilda vive nos Estados Unidos segundo
padrOes brasileiros, legitimados pelo mito da demo
cracia racial.
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Temos, então, Sr. Presidente, mais esse fato a
nos envergonhar. Como se não bastasse o nosso
Pais ter sido o último a abolir a escravidão, o que mais
importou e seqUestrou negros da Africa, agora está
exportando nossas relações sociais de racismo, sim
bolizadas neste caso de escravidão dessa brasileira.

Eis alguns trechos da matéria publicada no jor
nalOGlobo:

Hilda disse que não recebeu um
salário sequer e, de vez em quando, ainda
era espancada pela dona da casa, que
mantinha, segundo contou, um cadeado na
porta da geladeira, para evitar que ela
tivesse acesso à comida.

E diz mais:

- Quando pedia socorro ao Dr. Rennê,
dizendo que a mulher dele estava me
batendo, a única coisa que ele me disse foi
para que eu rezasse por ela, e que assim as
coisas um dia iam melhorar - afirmou Hilda.

Sr. Presidente, estou entrando com
requerimento no qual solicito as providências
necessárias junto ao Ministro das Relações Exteriores.
Trata-se de um escândalo. O programa Fantástico
comentou que esse caso entristece a Nação brasileira,
por isso será relatado com mais detalhes no próximo
programa de domingo.

Esperamos que o Ministro das Relações Exteri
ores se inteire completamente do assunto e tome pro
vidência. Não é posslvel que em pleno ano 2000, um
casal de brasileiros continue mantendo alguém na es
cravidão, sem acesso à comida e a qualquer tipo de
informação. É chocante! Temos de exigir punição
para os culpados.

É preciso mobilizar a opinião pública internacio
nal, para que o caso realmente se constitua num mar
co de punição. Segundo o jornal O Globo, 27 milhões
de pessoas ainda vivem na condição de escravos.

É este o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Em per

muta com o Deputado walter Pinheiro, com a palavra
a Deputada Jandira Feghali, pelo Bloco Parlamentar
PCdoB/PSB.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"" e
Srs. Deputados, ontem, pela segunda vez, tive a
chance de estar com o Presidente da Petrobras, Hen
ri Philippe Reichstul. Na primeira vez, foi por interesse
da bancada federal. Ontem, na Comissão de Meio

Ambiente, por iniciativa dos parlamentares Fernando
Gabeira e Milton Temer, houve audiência pública
para esclarecimentos sobre o acidente ocorrido na
baía de Guanabara.

Gostaria de fazer algumas considerações, por
que percebo que há muitas contradições na interpre
tação, divulgação e desdobramento do fato.

É inaceitável, por parte de qualquer cidadão
brasileiro, principalmente dos que têm representação
pública, o acidente, que mostrou a ineficiência da em
presa na prevenção, em equipamentos e a pouca
preocupação com o meio ambiente.

O acidente, que atingiu parte de manguezais,
praias, ilhas, é grave, obviamente. E mobilizou não
só a sociedade do Rio de Janeiro, mas a de todo o
Pais. A sociedade não quer apenas cobrar as res
ponsabilidades, mas entender o ocorrido e verificar
quais as medidas que a Petrobras irá tomar a partir
daI.

A competência com que a Petrobras enfrentou o
acidente é inegável, porém não é digna de elogios,
porque esta é a obrigação de qualquer grande empre
sa do seu porte: ser competente no enfrentamento do
problema. É claro que cabe salientar a atitude da atu
ai direção da empresa de não, como em épocas ante
riores, esconder, abafar, não assumir a responsabili
dade nem esclarecer os fatos.

Lamentavelmente, esse elogio não cabe à gran
de mfdia. A imprensa estabeleceu uma barreira para
as informações devidas à sociedade, criou uma dra
matização, e não apenas assumiu para si a informa
ção nem sempre total dos fatos, mas, pior, assumiu
uma campanha de desmoralização da Petrobras no
momento em que o Sr. David Zylbersztajn, que é ini
migo explicito da Petrobras, adota posição de querer
privatizar parte das onze refinarias e também dos 12
mil e 400 quilômetros de dutos da empresa.

Parece-me que a desmoralização, muito progra
mada, considerando os perfis de alguns editoriais da
grande mldia, compOe uma campanha que se inicia
pela privatização da empresa. E não concordamos com
isso, absolutamente.

Sr. Presidente, desejo abordar um aspecto re
lativo a esse acidente no meu Estado. Apesar de mu
ito grave, o acidente ilustra bem o comportamento de
empresas estatais no mundo inteiro, que não têm
preocupação com a polftica ambiental.

Posso dizer que a Petrobras derramou 75 mil
litros de óleo na Bala de Guanabara, ou seja, 1.291
toneladas, quando algumas empresas petrollferas
do mundo derramaram muito mais: na (ndia, em
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1979, foram derramadas 287 mil toneladas de 6leo;
em Angola, em 1991, 260 mil toneladas; no Canadá,
em 1988, 132 mil toneladas, e na Espanha, 100 mil
toneladas. No caso de Marrocos e Portugal, foram
derramadas cerca de 80 mil toneladas de 6leo. Fo
ram acidentes muito mais graves e muito mais abran
gentes, o que não retira da Petrobras a responsabili
dade com a gravidade do problema.

Faço uma pergunta à Nação brasileira: em pri
meiro lugar, quais os efeitos da polltica econômica do
Governo nesse processo, quando 23 mil postos de
trabalho foram terceirizados na Petrobras, o que dimi
nuiu o número de 60 mil para 37 mil trabalhadores. A
qualificação profissional perdeu no processo de ter
ceirização, de demissão, de esvaziamento das Co
missões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPA,
como também de corte de investimentos.

Em segundo lugar, é importante que se diga que
a Bara de Guanabara não recebeu somente o 61eo da
Petrobras. Pode-se dizer hoje que a Bara é um sani
tário pÚblico. Há 14 mil indústrias poluindo-a e jogan
do diariamente sobre ela 1,6 bilhão de litros de esgo
to, de rixo orgânico in natura. São 340 quilos de me
tais pesados e seis toneladas de lixo doméstico sen
dojogados na Bara de Guanabara, que precisa de u.m
trato nacional.

Houve o acidente da Petrobras, sim, mas o que
fazer com o conjunto de poluidores? A legislaçllo am~

biental foi afrouxada, por meio da adoção de medidas
provls6rias, para não punir grandes empresas. A
União, o Governo do Estado e os municfpios preci
sam cooperar para salvar a Bafa- de Guanabara.

Apresentamos ao Presidente da Petrobras seis
projetos ambientais para cooperação, que se deve
iniciar pelos 51 milhões da multa que, em vez de ficar
nas mãos do Ibama, deve voltar ao Estado do Rio de
Janeiro para o apoio e a capacitação dos pescado
res, a educação das populações em torno da Bara de
Guanabara, dragagem do canal do Cunha, para reco
lhimento do lixo sobrenadante e a despoluição, que
não é uma questão puramente ·do Rio de Janeiro,
mas nacional.

Portanto, concluo dizendo que o acidente é gra
ve e deve exigir cobrança de responsabilidade, mas
nao pode ser utilizado para fechamento e privatiza
ção de refinarias, privatização da Petrobras, ou mes
mo para o abandono de polrtica ambiental em relação
à Bafa de Guanabara e de todas as outras reservas
do Pars.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

o SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V. ExA a palavra.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SI""" e Srs. Deputados, quero chamar a atenção
desta Casa para uma proposta que foi entregue, n~
última semana, em Brasllia, ao Presidente do Sena
do, Antonio Carlos Magalhães, e ao Presidente da
Câmara dos Deputados, Michel Temer.

Trata-se da proposta de emenda constitucional
que reestrutura o sistema de segurança pública do
Brasil, extingue a dualidade na função policial, altera
o funcionamento da persecução penal e dá outras
providências.

A referida proposta foi lançada em São Paulo,
no mês de dezembro de 1999, em solenidade em que
foi entregue pelo Cardeal Emérito de São Paulo, D.
Paulo Evaristo Arns, para o Secretário Nacional de
Segurança, José Osvaldo Vieira, representante do
Ministério da Justiça.

A proposta foi assinada por vinte personalida
des, incluindo o Secretário da Justiça e da Seguran
ça, José Paulo Bisol, ouvidores de polrcia dos Esta
dos do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Pará, juristas, membros dos movi
mentos de luta pelos direitos humanos e autoridades
eclesiásticas.

A presente iniciativa abraça ~iversas finalida
des, dentro do prop6sito finalfstico de alterar a estru
tura policial dos Estados, criando simultaneamente'
um novo e mais moderno modelo de persecução pe
naI. Entre várias transformações, são previstas a uni
ficação das policias civil e militar e o fim do inquérito
policial.

O alicerce desse novo modelo radica-se, sem
dúvida alguma, no fim da dualidade na função polici
aI. Com efeito, a extinção das policias civis e militares
deve dar lugar a uma estrutura unificada, denomina
da de Policia Estadual, com vocação para o exercfcio
integral das funções policiais.

A nova estrutura representará a integração di
nêmica das funções policiais, atualmente repartidas
entre civis e militares. Sob comando único, e com atu
ação conjunta em cada unidade territorial, vai reunir
prevenção e investigação, harmoniosamente, para
controlar a criminalidade. Não se trata de uma unifi
cação pura e simples das duas instituições existen
tes, mas sim de um novo modelo, com novos princrpi
os e novas-caracterrsticas.
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A diferença básica está no fim do inquérito poli
ciaI. A obtenção dos dados elementares à instrução
da ação penal será feita pela Policia Estadual, medi
ante registros de ocorrências, flagrantes e realização
de investigações por meio de relatórios circunstancia
dos - quando requisitados pelo Ministério Público ou
pelo Poder Judiciário.

Não se pretende a substituição do inquérito poli
ciaI por outro procedimento, igualmente burocratiza
do e ineficiente, a cargo do Ministério Público. A cole
ta das provas necessárias à denúncia - embora sub
missa aos princípios da oficialidade e da busca da
verdade real - será feita de maneira informal, de tal
modo que eventual futura coordenação só poderá es
tar alicerçada nas provas produzidas em juízo, sob o
crivo do contraditório.

Desse modo, a atividade policial será valoriza
da, atuando na formatação correta. Com a extinção
do inquérito, será abolida a chamada polícia judiciá
ria, dando lugara uma instituição encarregada de fun
ções de polícia administrativa, preventiva e investiga
tiva.

A arquitetura desse novo modelo foi baseada na
fixação de um procedimento em etapa única, de cará
ter judicial. O Ministério Público, responsável pela
ação penal, promoverá diligências, diretamente ou
em parceria com a polícia, para reunião dos elemen
tos necessários e suficientes à proposição de denún
cia para ação penal pública.

O Poder Judiciário terá o juízo de suficiência
das provas, podendo, no decorrer da ação penal, de
terminar sua suspensão - sempre que as evidências
obtidas se revelarem insuficientes à imputação. Isso
servirá para diminuir a impunidade e consolidar o res
peito aos direitos do acusado.

A Polícia Estadual, assim como a Federal, será
organizada conforme estatuto próprio, em que a discí
plina e a hierarquia estarão respeitados. Haverá, po
rém, uma significativa diminuição dos graus de carrei
ra, garantindo maíor proximidade entre a base e a cú
pula da Polícia, permitindo a integração de funções e
a unificação de comando.

Serão estabelecidos cinco graus hierárquicos,
com três níveis em cada um deles. Os cargos atual
mente existentes na Polícia Civil serão transforma
dos, em ordem crescente, para Oficial de Comunica
ção Policial, Oficial de Investigação, Escrivão de Polí
cia, Inspetor de Policia e Superintendente. Na Polícia
Militar, haverá, em ordem crescente, Oficial de Rua e
Inspetor e Superintendente. O salário mais alto será,
no máximo, quatro vezes maior do que o mais baixo.

A nova Polícia, em sua composição, deve pau
tar-se pela proteção da probidade administrativa e
pejo zelo da moralidade no exercício das funções.
Por esse motivo, a migração dos quadros das polícias
civis e militares para a Policia Estadual deve ser feita
mediante avaliação da vida funcional e dos antece
dentes de cada servidor, conforme critérios a serem
definidos em lei.

Os Tribunais e Auditorias Militares Estaduais,
como conseqüência dessa nova estrutura, serão ex
tintos. A Justiça Comum julgará todos os policiais
acusados de algum crime, segundo um padrão unifor
me de aplicação de sanções penais.

A atividade policial continuará sob o controle ex
terno do Ministério Público e sob a fiscalização das
ouvidorias de polícia. Essas serão incumbidas, ainda,
de investigar eventuais infrações de policiais e de pro
mover auditorias quanto ao funcionamento da institui
ção, o que possibilitará maior transparência nesse se
tor da Administração Pública.

Esse novo modelo de polícia não se situa no vá
cuo, mas dentro de um novo sistema de persecução
penal. A evolução social que o País vem apresentan
do nos últimos anos, sobretudo após a reinstalação
do sistema democrático, privilegiando a liberdade de
informação jornalística, possibilitou que viessem ao
conhecimento público a existência de extensas cadei
as de criminosos, dotadas de organização e não raro
com conexões no Poder Público, quando não nas
próprias instituições policiais encarregadas da inves
tigação criminal.

Sem menos cabo dos relevantes serviços pres
tados pelos corpos policiais existentes, o fato é que o
quadro criminológico emergente do atual estágio de
desenvolvimento das relações sociais reclama, igual
mente, evolução. Esse, na verdade, é o ponto básico
que animou a elaboração dos dispositivos encartados
no presente projeto de emenda constitucional.

Nesse sentido, essa evolução, que entendemos
materializada nas modificações sugeridas, foi fixada
em dois pressupostos básicos: a eficiência na perse
cução penal - sobretudo em relação aos chamados
crimes de colarinho branco - e o respeito aos direitos
humanos.

De igual modo, a experiência internacional, em
bora com grande variação de conteúdo, revelou igual
mente que o modelo bifásico de procedimentos pena
is não s6 se peculiariza pela ineficiência na sua finali
dade persecutória como também vem marcado por
desrespeitos constantes aos direitos inalienáveis da
pessoa humana.
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A aparente ousadia da reforma proposta se
desvanece quando verificado que a maior parte dos
palses do mundo, embora sem uma comunhão abso
luta de objetos, adotou sistema análogo, caracteriza
do pela inexistência de inquérito policial e pela inexis
tência de um único organismo policial.

É inquestionável que a concretização das modi
ficaçOes ora sugeridas implicaria superlativo ganho
de eficiência. Cada instituição teria sob sua respon
sabilidade as funçOes que naturalmente lhe perten
cem. Ganharia a sociedade, com um sistema perse
cutório mais eficaz. Ganharia o cidadão, com a ado
ção de mecanismos onde atrocidades, com a tortura,
dificilmente teriam lugar. Por fim, também ganharia o
cidadão acusado, com o fim do indiciamento e da pró
pria inquisitorialidade. Quando formalizada uma acu
sação, já haveria simultaneamente um juízo de sufi
ciência por parte do Poder Judiciário.

Como se vê, as medidas alvitradas florescem
de um forte consenso social, que alia a busca da efi
ciência, contraponto de impunidade, e um estado de
respeito efetivo aos direitos humanos, os quais, di
ga-se, são comumente violados justamente pelos
mesmos que se aproveitam da ineficiência do siste
ma penal em relação aos crimes de colarinho branco.

Em última análise, a iniciativa tem por objetivo a
criação de um novo modelo de Policia intrinsecamen
te subordinada ao Poder Civil, pautada pela eficiência
e defesa da legalidade democrática.

Esta proposta conta com o meu apoio, Sr. Presi
dente, e espero poder contar com os demais pares
desta Casa, participando e contribuindo, no que for
possível, para vermos implementada esta proposta,
que atenderá aos efusivos clamores da sociedade
brasileira, que tem manifestado de diversas formas,
reiteradamente, a necessidade de ruptura do atual
modelo de policia.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.

Ex· a palavra.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Parlamentares, voltamos a esta tribuna no dia de hoje
para defender o Projeto de Lei nll. 505, de 1991, de
nossa autoria, que dispõe sobre a extinção do seguro
obrigatório para veículos automotores.

Entendemos que o seguro obrigatório criado
pelo Decreto-Lei nll. 73, de 21 de novembro de 1966, e
que em 1974 passou a ter a conotação de seguro so-

cial, não cumpre os objetivos para os quais foi instituí
do, ou seja, cobrir as despesas com acidentes de au
tomóveis e suas vítimas.

A população paga esse seguro, hoje em tomo
de 49 reais, mas desconhece a destinação desse re
curso e as finalidades desse seguro. A sociedade
nunca foi esclarecida sobre o porquê desse paga
mento.

Para termos uma idéia da falta de esclarecimen
to, somente em janeiro de 1999, as seguradoras inici
aram o repasse regular dessa verba para o SUS, que
é responsável por 95% da cobertura dos acidentes.
Isso quer dizer que somente após a intensificação de
denúncias é que as seguradoras começaram a preo
cupar-se em repassar regularmente os valores rece
bidos como pagamento do seguro obrigatório.

O Projeto de Lei nJlSOS, de 1991, tramita na Co
missão de Seguridade Social e Famflia, aguardando
parecer do relator da matéria, Deputado Vicente Ca
ropreso, que nos informou que dará parecer favorá
vel, na forma de um substitutivo. Caso o relator não
acate a extinção do seguro obrigatório, urge que alte
remos as suas regras, o percentual e o destino dos
valores arrecadados.

Acreditamos ser importante a desestatização
do seguro obrigatório. Todos os tipos de seguro são
de livre escolha da população. Não podemos impor
ao dono de veículo este ou aquele tipo. Atualmente, o
seguro obrigatório tornou-se uma máquina fácil de
ganhar dinheiro.

Gostariamos de nos solidarizar com os Procon
de Minas Gerais, Brasflia e Rio Grande do Sul, que,
juntamente com o Ministério Público desses Estados,
já iniciam movimento objetivando a extinção de tal se
guro. Solidarizamo-nos também com o Deputado
Márcio Matos, do Partido dos Trabalhadores do Para
ná, que, de posse do nosso projeto, tem estudado o
assunto, chegando ao ponto de, no mês de novembro
de 1999, mediante diálogo conosco, ter requerido a
realização de uma CPI para investigar o uso indevido
dos recursos provenientes do seguro obrigatório.

Esta Casa não pode continuar furtando-se de
fazer mais essa discussão. Nesse sentido, conclama~
mos nossos pares para votarmos essa proposta, que
já está engavetada há nove anos. É momento de fa~
zermos valer uma nova legislação, e não mais aquela
que nos foi imposta em época de exceção.

Sr. Presidente, agora que o Procon, procurado
res, a Rede Globo, a Rede Record, o SBT e a revista
Quatro Rodas entraram também nessa campanha e
denunciam a cobrança indevida do seguro obrigat6-
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rio, espero que consigamos aprovar o projeto que o
extingue.

Amanhã, no Grande Expediente, farei uma ex
posição maior sobre a importância de se acabar com
esse seguro, que é, na verdade, uma forma fácil de
arrecadar o dinheiro da população.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando se
qOência às Comunicações Parlamentares, concedo a
palavra ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, pelo
PFL e que dividirá seu tempo de dez minutos com o
Deputado Francisco Coelho.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Deputados, assumimos hoje, 3 de fevereiro, em
nome do nosso partido, o PFL, a Presidência da Co
missão Mista que analisa o funcionamento das casas
de bingo no Brasil e a medida provisória, já editada
pela quarta vez peJo Governo Federal, que se refere
ao financiamento do esporte nacional.

É uma transformação da antiga Lei Zico, depois
da Lei Pelé. Agora, queremos dar à sociedade brasi
leira uma lei do desporto nacional, independentemen
te de nome, e, ao mesmo tempo, uma lei que defina o
funcionamento regular, profícuo, sério das casas de
bingo no Brasil.

Ao lado do Deputado Gilmar Machado, Vi
ce-Presidente, do Senador Maguito Vilela, Relator,
assumimos hoje a Presidência da Comissão para le
var à frente esse trabalho, da maneira mais democrá
tica e participativa possível, em que todas as pessoas
que conheçam esses assuntos, financiamento da ati
vidade esportiva e dos bingos possam ser ouvidas.

Queremos oferecer ao Congresso Nacional não
uma lei perfeita, porque será feita por nós, homens,
mas boa, que possa produzir efeitos benéficos para a
sociedade e economia brasileiras, bem como para o
esporte no Brasil.

Tivemos hoje um grande debate, com a partici
pação de representantes do Ministério Público Fede
ra', que levaram suas sugestões e que depois envia
rão outras, por escrito.

É importante lembrarmos a participação do PFL
nesta questão, com as presenças dos Senadores
Bernardo Cabral, Juvêncio da Fonseca, Bello Parga e
dos Deputados Ivania Guerra e Ronaldo Vasconcel
los.

Esperamos conseguir - num prazo relativamen
te pequeno, não curto demais ou açodado demais,
nem longo - passar a definição, ao Plenário do Con
gresso Naciona', do projeto de conversão dessa me
dida provisória.

Sr. Presiclente, Sr"$ e Srs. Deputados, sabemos
que existem interesses diversos nesta questão, mas
o importante é sentir a participação, a presença frsica
e inteligente de diversos Deputados e Senadores, to
dos participando efetivamente dos debates, levantan
do as suas questões, fazendo as suas indagações e
tendo respostas dos convidados.

Para que os companheiros tenham noção, a
nossa reuniêo hoje começou aproximadamente às
10h15 e só terminou às 15h30. Os Deputados e Se
nadores tiveram a oportunidade de debatercom o Mi
nistério Público Federal as suas sugestões de aperfe
içoamento dessa legislação importante para todos
nós.

Não sou freqOentador de bingo, não jogo, mas
gosto, por exemplo, de futebol, freqUento campo de
futebol e ache) que esse esporte tem muito a ver com
a economia e com o turismo.

Sr. Presidente, termino dizendo que precisamos
ajudar a desEmvolver o esporte nacional para movi
mentara nossa economia e fomentar o turismo espor
tivo e, ao mesmo tempo, precisamos possibilitar a
existência de casas de bingo honestas, sérias e com
petentes na sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Para com
pletar o tempo destinado ao PFL, concedo a palavra
ao Deputado Francisco Coelho, pelo tempo de cinco
minutos.

O SR. FRANCISCO COELHO (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, inicialmente agradeço ao nobre colega do PFL
os cinco minutos a mim concedidos.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a enorme
disparidade entre 05 índicadores econômicos e socia
is das diferentes regiões brasileiras é o maior entrave
para um desenvolvimento mais justo e equilibrado da
nossa sociedade.

Estou ,certo de que estamos todos de acordo
quanto à inadiável necessidade de combatermos a
pobreza, tragédia social que condena um terço da
nossa população a uma vida em degradantes condi
ções materiais.

O combate à pobreza não se faz por meio do
mero crescimento econômico. Não basta promover o
crescimento da economia. Prova disso é a realidade
brasileira cC1ntemporânea, em que uma das dez mais
ricas Nações do mundo abriga uma populaçêo majo
ritariamente pobre.

Precisamos de um crescimento econômico es
trategicamente orientado para aproximar o Brasil po
bre do Brasil rico, até alcançarmos maior homogenei-
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dade nos nossos indicadores sociais, que hoje apre
sentam estarrecedoras diferenças.

A eliminação das disparidades regionais ultra
passa, porém, o seu caráter humanitário. Numa era
de economia cada vez mais globalizada, a promoção
do desenvolvimento harmônico e- equilibrado das di
ferentes regiões e a distribuição de renda torna
ram-se imperativos estratégicos de enorme relevân
cia.

A integração das economias regionais é uma
tendência mundial que não se restringe às fronteiras
de um único pars - tem sido o motor da formação de
grandes blocos econômicos internacionais. E esta
mos convictos de que em breve sobreviverão apenas
as economias suficientemente produtivas e competi
tivas para disputar o mercado global, através da eco
nomia de escala.

Estas minhas breves reflexões, nobres colegas,
são motivadas por dois fatos recentes. O primeiro, as
manifestações públicas do Sr. Ministro da Integração
Nacional, Senador Fernando Bezerra, relativamente
à reestruturação de vários organismos regionais, en
tre os quais a Sudene. Espero que inclua ar aSudam.
São dois órgãos que desempenham papel de grande
importância, criando empregos, indústrias, como ver
dadeiras alavancas do desenvolvimento das regiões
Norte e Nordeste. O segundo foi o pronunciamento
do nobre colega do PFL maranhense, Deputado Pe
dro Fernandes, sobre a necessidade de que as pro
postas do Sr. Ministro contemplem a concepção de
um novo modelo de desenvolvimento regional, capaz
de reverter o atual quadro de desprestrgio politico,
institucional, técnico e orçamentário do Nordeste.

Acreditamos que este novo modelo deve con
templar compromissos amplos de Governos, em to
dos os nfveis, organizaçOes não-governamentais, ór
gãos de classe ligados à produção e ao trabalho e ou
tros, atribuindo-lhes caráter consensual capaz de dar
legitimidade às alternativas de soluçOes polfti
co-técnicas que possam promover o desenvolvimen
to nordestino.

Neste sentido, também me parece de fundamen
tai importância a preservação do Conselho Deliberati
vo da Sudene, de forma a empre.star-Ihe a força poUti
ca necessária à legitimação das decisOes técnicas.

Não pretendo, com esses comentários, nobres
colegas, criticar as ações passadas, que deram, sim,
resultados, nem fazer uma antecipação leviana do
que está para ser proposto. O que me preocupa é o
risco de que avanços duramente conquistados sejam
anulados pela retração das atividades econômicas

nacionais, fenômeno que, conforme é sabido, atinge
desigualmente as regiões, tendo conseqUências
mais nefastas sobre as áreas mais carentes.

Não defendo a manutenção da Sudene tal qual
ela se encontra hoje. Mas nem por isso posso ignorar
que o Nordeste precisa ser dotado de uma estrutura
adequada para responder aos interesses de coorde·
nação, acompanhamento e supervisão dos investi
mentos públicos na região. Eu acredito na necessida
de de descentralização das polfticas nacionais de de-
senvolvimento, através do planejamento regional, na
importência do fortalecimento do poder polftico regio
nal e no papel do Estado como indutor do desenvolvi
mento, ao invés de mero provedor de polrticas com
pensatórias.

Relatório elaborado pelo Grupo de Desenvolvi
mento do Nordeste aponta a industrialização da re
gião como o mais eficiente meio de promoção do de
senvolvimento nordestino nas últimas décadas, ape-
sar das desvantagens naturais que dificultam os es
forços de capitalização da economia.

Segundo o relatório, os incentivos fiscais cria
dos em 1961 têm sido o principal indutordo desenvol
vimento do Nordeste. Estes incentivos acabaram
apresentando um potencial de estfmulo ao desenvol
vimento da região muito maior do que o imaginado
inicialmente, atraindo empresários interessados em
conseguir financiamentos e resultando na mobiliza
ção de vultosos recursos de outras fontes.

Esta salutar simbiose responde, hoje, por apro
ximadamente 3 mil projetos implantados na região,
que geram mais de 500 mil empregos diretos e são
responsáveis por cerca de 60% da arrecadação do
Imposto de Renda de pessoas jurfdicas, além de um
recolhimento de ICMS e de IPI da ordem de mais de
quatro vezes o orçamento do Finor.

Por outro lado, o comprometimento de recursos
públicos, via renúncia fiscal, no Nordeste, é de ape-
nas cerca de 9,5% de toda a renúncia fiscal da União
e equivale a 1,2% de sua receita de impostos.

Somente para efeito comparativo, foram aplica
dos na região, nos quarenta anos de execução da pc
Iftica de incentivos fiscais, o expressivo montante de
15 bilhões de reais, com beneficios distribuldos pelos
dez Estados nordestinos. Este mesmo montante foi
gasto na construção da ponte Rio-Niterói que, não
obstante sua importência, beneficia área significati
vamente mais restrita.

O Nordeste brasileiro ocupa aproximadamente
20% da extensão territorial do Pais e abriga cerca de
30% da população nacional. O PIS regional, da ordem
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de 145 bilhões, é a quarta maior economia do conti
nente, inferior apenas à do próprio Brasil, do México e
da Argentina.

Em contrapartida, a renda per capita nordesti
na é aproximadamente a metade da renda média na
cional. Somos detentores do menor indice de desen
volvimento humano do País. Temos pouco mais de
50% dos domicílios servidos por saneamento básico.
Abrigamos mais de 54% da população de indigentes
do País e mais de 50% da população nordestina é
composta por analfabetos.

Estes dados mostram o quanto a região precisa,
com a máxima urgência, criar uma base in
fra-estrutural e humana que sustente um desenvolvi
mento integrado, capaz de promover a atração de ca
pitais privados e de garantir a sua reprodução compe
titiva.

Não são razoáveis e muito menos oportunas,
portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, me
didas que irão resultar em uma forte desaceleração
do processo de desenvolvimento do Nordeste e do
Norte, como as recentes modificações introduzidas
na legislação que disciplina as opções pelos fundos
Finor e Finam.

Aproveito a oportunidade para registrar que da
dos constantes do relatório de auditoria sobre os fun
dos encaminhado ao Tribunal de Contas da União re
velam que a taxa de desperdício, ou seja, de projetos
fracassados, é de 10%.

Em valores financeiros, este montante repre
senta menos de 5% dos investimentos totais realiza
dos, um percentual inferior, portanto, às médias esta
belecidas no mundo para a aplicação de capitais de
risco.

O equillbrio inter-regional tem sido meta perse
guida por todas as grandes economias do planeta.
Como dissemos, defendemos esta causa para pre
servar os interesses do Pais como um todo, e não
apenas dos habitantes das regiões mais carentes. A
experiência internacional já demonstrou fartamente
que, quanto mais harmônico e equilibrado é o desen
volvimento de uma Nação, mais habilitada ela se tor
na para disputar, com sucesso, um lugar de destaque
no mercado internacional.

Conclamo, pois, todos os meus companheiros
da bancada nordestina para nos unirmos num esforço
intenso e continuado pela implantação de pollticas re
gionais de desenvolvimento que atuem no sentido de
reduzirasenormes disparidades verificadas no nosso
Pafs.

Temos a plena convicção de que não há outrà
maneira de reverter os perversos mecanismos que há
séculos vêm dividindo o nosso Pais em dois Brasis
tão desiguais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,aprovei
to a oportunidade para, aqui, fazer justiça ao ONER.
Há vinte dias, estive nesta tribuna para reclamar do
DNER a recuperação de uma rodovia federal muito
importante, a BR-230, que liga Balsas, hoje um gran
de centro produtor de grãos, principalmente soja, mi
lho e arroz, à Ferrovia Norte-Sul.

A estrada estava precária, sem condições de
trafegabilidade - a bem da verdade ainda está assim
-, aumentando os custos de produção para os produ
tores. É, portanto, fundamental a sua recuperação.

Retorno hoje à tribuna, como disse, para fazer
justiça ao ONER. Tendo passado há poucos dias pela
estrada acima referida, percebi que existem máqui
nas recuperando-a e tapando os seus buracos.

E fui mais além no apelo que fiz ao ONER, pois
trata-se de uma estrada muito importante ao desen
volvimento daquela regiao. A estrada liga hoje o cen
tro do nosso Pars, sobretudo o Estado do Tocantins,
ao Nordeste do Brasil. Inúmeras carretas passam por
ela para abastecer o Nordeste do gado que vem do
Estado do Tocantins e do sul do Pará. Portanto, é uma
estrada de fundamental importância para o desenvol
vimento daquela região.

Pois bem, acabo de receber um offcio do Diretor
do DNER ccmcordando com a minha opinião, no sen
tido de que se deve fazer um grande projeto para a
execução daquela estrada. Construída há 17 anos
pelo Governo do Estado, com sua manutenção tam
bém feita pelo Governo do Estado, acho que isso
agora cabe à União.

Quero felicitar o diretor do DNER e agrade
cer-lhe não só pela recuperação que está sendo feita,
mas também pelo seu comprometimento em fazer
uma licitação com recursos orçamentários para um
projeto de execução da estrada.

Estou fazendo apenas justiça a um Governo
que também procura dar respostas.

Sr. Presidente, espero que o Ministro Fernando
Bezerra faça as mudanças na Sudene, e também na
Sudam, para melhor, nao se esquecendo do Mara
nhão, principalmente do sul do Estado. Caminho por
suas estradas, convivo com as pequenas e grandes
populações das cidades e tenho visto a importancia
desses dois órgãos. Essa importancia, é bom frisar, é
a mesma para todos os Estados das Regiões Norte e
Nordeste do Brasil.
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Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra ao nobre Deputado Aloizio Mercadante,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT. S. ExA
dispõe de seis minutos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Como Llder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero, em primeiro lugar, dar conhecimento ao
Congresso Nacional de denúncia que recebemos do
filho de um jornalista baiano, Sr. Manuel Leal, recen
temente assassinado - par sinal, o décimo jornalista
assassinado na Bahia nos últimos anos, e esse tipo
de assassinato polftico tem ficado impune.

Neste caso, as suspeitas sobre o assassinato
recaem sobre Marcone Sarmento, um pistoleiro
conhecido na região. Fomos informados pelo filho
desse jornalista assassinado, que também é jornalista,
que o Deputado Geraldo Simões, da nossa bancada,
Deputado Federal do PT, ex-Prefeito da cidade de
ltabuna, pode vir a ser a próxima vftima desse
pistoleiro.

Quero afirmar, Sr. Presidente, que nem o PT,
nem o Deputado Geraldo Simões vão intimidar-se
com esse tipo de ameaça. Mas, ao mesmo tempo,
nâo podemos mais ignorar que episódios lamentáve
is como esse ocorrem na vida pública nacional. Re
centemente, apesar de todas as advertências que U
nhamos feito, o nosso partido enterrou a companhei
ra Dorcelina Falador, assassinada em virtude de dis
puta polftica em sua cidade.

Não queremos que epis6clios como esses venham
a se repetir na história do Pafs. Por isso, entramos em
contato com o Ministro da Justiça, José Garlos Dias, que
se mostrou muito prestativo, e solicitamos proteção espe
cial da Polfcia Federal para o Deputado Geraldo Simões.

Tenho certeza de que, de posse dEs informações
que fomecemos, a PoIfcia Federal saberá investigar esse
assassinato, aprofundar as buscas a esse pistoleiro, que
ronda a região, e dar pro1eçao ao Deputado Geraldo Si
mões. Gostaria de tranqoilizar a famllia do nosso compa
nheiro de bancada, neste momento de dificuldade e de
tensão por que passa, com a certeza de que a PoUcia Fe
deral, com a eficiência dos seus serviços, saberá respon
der pela defesa da vida do colega Deputado.

Desta forma, estamos tomando a atitude possJ.
vel neste momento e reforçando nosso posiciona
mento de que o Deputado Geraldo SimOes nao vai in
timidar-se com essa ameaça, em função das lutas
que desenvolve na região, tampouco o nosso partido
vai intimidar-se com mais esta ameaça à integridade,

à vida e, mais do que isso, à própria convivência de
mocrática, um valor tão importante na nossa socieda
de.

Aproveito esta oportunidade também para ma
nifestar minha irrestrita solidariedade ao companhei
ro Miro Teixeira, uma vez que não pude fazê-lo no dia
de ontem.

O Deputado Miro Teixeira tem sido uma voz co
erente ao longo da sua vida pública. Uder do grande
partido que é o PDT, um partido aliado, que tem esta
do conosco em todas as batalhas da oposição parla
mentar, S. Ex'- subiu à tribuna ontem para esclarecer
episódio recente envolvendo pronunciamento de Le
onel Brizola.

Tenho 26 anos de militância polftica. Comecei a
lutar na época da ditadura militar, quando éramos
obrigados a militar na clandestinidade, época dos gri
tos dos porões da ditadura militar, da tortura, da cade
ira elétrica e de tantas outras formas de destroçar a
vida e a integridade das pessoas, e Leonel Brizola foi
vrtima de todo esse processo praticado nesse perlo
do tão diffcil da nossa história polftica.

Ao longo de sua extensa vida pública, Leonel
Brizola sempre defendeu o Estado de Direito, as leis,
a Constituição, os valores da democracia. Apesar de
todos os ataques que tem feito às polfticas de
Governo - e isso faz parte da vida pública -, procu
rando demonstrar que este Governo vem promoven
do um processo de desconstituição da Nação, dilapi
dando o patrimônio público, vulnerabilizando a sua
capacidade de produção, nunca vi de sua parte qual
quer atitude que pudesse violar o Estado de Direita'
ou os valores da vida democrática.

Portanto, quero parabenizar o Deputado Arthur
Virgflio, do PSDB, Uder do Governo no Congresso
Nacional, que ontem disse que a versão do Deputado
Miro Teixeira seria a sua versão. Faço minhas suas
palavras, com a certeza de que a defesa do PDT, do
Llder Miro Teixeira e da figura de Leonel Brizola é
uma contribuição inestimável à vida da democracia.

Sr. Presidente, é inaceitável o rebaixamento da
figura de Brizola, associando-o a vozes do passado,
saudosistas do perrodo do regime militar, incapazes
de valorizar e reconhecer os avanços da democracia
- único regime passfvel que permite a convivência
entre os homens e único caminho da história para
uma sociedade civilizada e contemporânea -,' que
muito tem significado para a história do nosso Pais. A
democracia é um valor universal, é um principio es
sencial à vida da sociedade brasileira e deve ser pre-
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servada acima de qualqueroutra disputa, de qualquer
outro interesse.

Portanto, em dois episódios de qualidades dife
rentes, o mesmo eixo, o mesmo argumento, os mes
mos princlpios orientam a nossa bancada e, tenho
absoluta convicção, o Partido Democrático Trabalhis
ta, do Brasil, e Leonel Brizola, que é uma referência
histórica.

Leonel Brizola foi quem me sucedeu na chapa
para candidato a Vice-Presidente da República, com
Lula, nas últimas eleições, honrando a aliança. Por
isso, apesar das nossas divergências em vários mo
mentos da vida pública, reforço a liderança e a histó
ria polftica deste grande brasileiro.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade da Co
municação de Liderança e solicito a V. EXU seja autori
zada a publicação da nota da bancada do PT com re
lação ao Deputado Geraldo Simões.

Nossa intervenção tem o sentido de reforçar, no
Brasil, os valores dos direitos humanos e da demo
cracia, único caminho posslvel para a convivência en
tre as diferenças, com liberdade de expressão, de
opinião e de manifestação, único caminho para que o
Brasil possa construir-se como grande nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR

Segurança para Geraldo Simões
A bancada do PT sempre esteve informada so

bre a violência e a impunidade na Bahia. O jornal A
Região, de Itabuna (BA), propriedade do filho de Ma
nuel Leal, jornalista assassinado naquela cidade, tem
divulgado a presença no municlpio de Marcone Sar
mento, pistoleiro e suspeito do assassinato de Manu
elLeal.

O jornal tem também informado que a presença
de Marcone Sarmento em Itabuna significa uma ame
aça contra a vida de algumas pessoas, entre elas Ge
raldo Simões, Deputado Federal do PT, militante des
tacado das lutas sociais da região, ex-prefeito de Ita
buna e candidato a prefeito nas próximas eleições.

A violência não intimidirá nem o PT nem Geral
do Simões. Nem por isso ignoramos seu potencial de
devastação de vidas humanas. Por isso, já me dirigi
ao Ministro da Justiça, José Carlos Dias, para solicitar
proteção especial, a ser fornecida pela Polícia Fede
ral, à vida e à segurança do Deputado Geraldo Si
mOes.

Registro que o Ministro atendeu prontamente à
minha solicitação, comprometendo-se a acionar a Po
lícia Federal imediatamente. E expresso minha espe-

rança de que episódios semelhantes ao assassinato
de companheiros do valor de Dorcelina Falador e de
tantos outros não se repetirão.

Brasília, 3 de fevereiro de 2000. - Deputado
Aloizio Mercadante, Llder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Sérgio Novais, pelo Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do rador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, realizamos mais uma reunião da CPI dos Medi
camentos. Foram ouvidos o Presidente da Associa
ção Brasileira da Indústria Farmacêutica, Dr. José
Eduardo Bandeira de Mello, o Presidente da Associa
ção Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias,
Dr. Aparecido Bueno Camargo, e a Diretora da Asso
ciação dos Laboratórios Nacionais, Ora. Sara Mari
any Kanter.

O dia começou com a seguinte notrcia, estam
pada nos jornais: "O preço dos medicamentos come
ça a subir acima da inflação. Em fevereiro já tivemos
reajustes de até 97% em relação a janeiro". É o caso
do remédio Amplicilina, frasco de um grama contendo
seis cápsulas, do laboratório EMS, que em janeiro ti
nha o preço fixado em 10 reais e 58 centavos e pas
sou para 20 reais e 85 centavos, um aumento de
97,1%. É o caso também do antiparasitário Mebenix,
do laboratório Cimed, caixa contendo dois comprimi
dos, que sofreu aumento de 30%, passando de 3 rea
is e 28 centavos para 4 reais e 28 centavos. E ainda
temos uma relação de nada menos do que trezentos
medicamentos pesquisados, cujos reajustes variam
de 5% a 97%.

Esse ato foi considerado pela CPI como uma
grande provocação. Estávamos reunidos com o Pre
sidente da Abifarma, associação que está sendo acu
sada de patrocinar cartel de laboratórios multinacio
nais que elevou o preço dos medicamentos nesta últi
ma década de 1,86 dólares para 7,30 dólares. Não
bastasse triplicaro preço do medicamento, continua a
escalada de preços, conforme demonstram matérias
dos jornais de hoje.

Portanto, os Presidentes da Abifarma e da Abra
farma, bem assim a Diretora da Associação dos La
boratórios Nacionais, deram-nos uma demonstração
de absoluto desrespeito. Esses aumentos deixam pa
tente a ausência do Estado brasileiro. Parece que
não temos Ministro da Saúde, muito menos Ministro
da área econômica.

Sr. Presidente, o Ministro Pedro Malan deveria
estar cuidando desse processo, porque não estamos
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tratando com mercadorias como geladeiras, carro, te
levisao. Estamos tratando de medicamentos, bem
essencial à vida, principalmente daqueles que dele
necessitam continuamente, como os hipertensos, di
abeticos e aideticos. Como eles poderão suportar ta
manho e permanente aumento de preços? E as auto
ridades não tomam qualquer atitude no sentido de co
ibir esse tipo de prática abusiva e lesiva à sociedade
brasileira.

Sr. Presidente, esses são elementos que de
monstram a fortaleza que é esse cartel. Nós, da CPI,
estamos decididos: não vamos colocar nossos no
mes em mais uma CPI - esta é a quinta que instala
mos nessa área - sem ir a fundo para encontrar as ra
zões desse abuso inaceitável. Setenta milhões de
brasileiros estão sem qualquer tipo de acesso a uma
polftica farmacêutica.

Segunda-feira, visitaremos a Fundação para o
Remédio Popular, em São Paulo, que produz medica
mentos até vinte vezes mais baratos do que os produ
zidos pelas multinacionais. Queremos conhecer essa
realidade. Também iremos ao Hospital das Clfnicas
da Universidade de São Paulo, que já está adotando
a poHtica dos genéricos, para que possamos encami
nhar os trabalhos da CPI no sentido da elaboraçêo de
uma polftica farmacêutica, com o intuito de propiciar a
todos os brasileiros, desde o mais humilde, o acesso
aos medicamentos e a uma polftica de saúde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra ao Deputado Clementino Coelho, pelo PPS.
O SR. CLEMENTlNO COELHO (PPS - PE. Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tadas, no dia de hoje instalamos a emblemática Comis
são ou Grupo de Trabalho que estudará a possibilidade
de transposição de águas do Rio São Francisco.

Gostaria de manifestar, neste plenário, nossa
preocupação com essa instalação.

Sr. Presidente, eu diria que nêo foi prudente,
não foi imparcial o primeiro movimento de entregar a
Presidência e a Relataria dessa Comissão a nobres
colegas parlamentares dos estados eventualmente
receptores das águas do Rio São Francisco. Esta dis
cussão tem de ser despolitizada. Estamos tratando
do elemento água, o mais vital e estratégico deste sé
culo XXI, e de transposição de águas na região mais
pobre do Pars e, cumulativamente, onde se tem o ma
ior déficit hfdrico nas bacias hidrográficas. Então, é
preciso ter muito cuidado no encaminhamento da dis
cussão. Espero que, ao longo dos debates profundos
que vamos ter, prevaleça não o emocional, mas, sim,

os componentes técnico ambiental, social e desen
volvimentista.

Longe de nós, representantes de Estados origi
nários detentores do direito elementar à bacia do Rio
São Francisco - Minas Gerais, Bahia, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe -, faltar com a solidariedade aos ir
mãos do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Cea
rá. Mas o processo não pode ser açodado, não pode
ser conduzido queimando-se etapas ou tocando tam
bores. O processo tem de respeitar, sobretudo, a pre
servação, recuperação e revitalização do ente doa
dor, que é o Rio São Francisco, única matriz de de
senvolvimento que o semi-árido possui.

a Exmo Sr. Ministro da Integraçao Regional,
Femando Bezerra, fez considerações oportunas e
prudentes, mas também exorbitou de seus poderes.
Prudência S. EX- teve quando disse textualmente - e
nos deu conforto até - que o projeto será executado
após haver consenso nas nossas discussões; que
não existe um projeto acabado, uma posição tomada
para ser imposta; que o projeto vai ser construIdo
dentro desta Casa, que representa os interesses do
Brasil, do povo e do semi-árido. Mas extrapolou os
seus poderes quando anunciou que, além dessa
polêmica e problemática transposição, há
possibilidade também de se fazer já uma outra
transposição para o Piauí. Nada disso foi feito, e esta
Casa assiste ao descaso com que o Executivo está
querendo tratar a questão. Cortaram 30 milhões da
hidrovia. Como é que podemos acreditar que as obras
ambientais, prioritárias, serão executadas?

Precisamos ter o cuidado de não ser contraditó
rios. Quem outorga a água é a ANA - Agência Nacio
nal de Águas, cuja criação aprovamos aqui. O Minis
tério da Integração Nacional é mero executor dessa
obra, cuja concepção tem de passar, sobretudo e pri
oritariamente, pelo crivo do Ministério do Meio Ambi
ente e da Agência Nacional de Águas. É isso que nós
queremos.

O País não acredita mais em retórica ou promes
sa. Prova disso, Sr. Presidente, é a hidrovia do São
Francisco. Todas as obras que têm de ser feitas para
possibilitar uma hidrovia são de revitalização do rio,
para justamente deixá-lo mais grosso, mais caudaloso
e mais fundo. São as obras de reflorestamento das
matas ciliares, das encostas, das bordas do lago.

Por isso, solicito reflexão e cuidado a esta Casa
no trato do problema. Vamos ter muitos debates, aca
lorados, porque nós, os donos do São Francisco, so
mos todos brasileiros, mas cada um mora num muni
cípio. O rio é nacional, mas ele é mais, muito mais,
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daqueles Estados que ele margeia, dos ribeirinhos.
Seremos solidários, mas queremos que a questão
seja conduzida com prudência e cautela, respeitando
o meio ambiente e a cidadania de todos os nordesti
nos.

Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Com a pa

lavra o Deputado Regis Cavalcante, para completar o
tempo destinado ao PPS. S. ExJl dispõe de cinco mi
nutos.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, desde quando o Imperador Pedro
11 jurou até a última jóia da Coroa para acabar a com a
miséria do Nordeste, miséria que presenciara em
visita durante a época mais aguda de seca, a questão
nordestina tem sido colocada sob o foco dos pontos
de luz. Em alguns casos, para distorcê-Ia; em outros,
para lamentá-Ia.

Nós mesmos, da bancada nordestina, temos
sido alvo de incompreensões de todo tipo. Basta que
subamos a esta tribuna para reclamar maior atenção
das autoridades públicas, sejam federais, estaduais
ou municipais, vemo-nos colocados como fisiologis
tas, clientelistas e o mais. Se decidimos apresentar
emendas orçamentárias para a garantia de assistên
cia minima e, se não da solução, pelo menos do
equacionamento dos problemas que ali enfrentamos,
as acusações chegam quase ao linchamento público,
pois que - assim afirmam - estaríamos atendendo
nossos currais eleitorais e nunca os interesses das
populações da Região.

Não estamos aqui para nos defender dessas
acusações, até porque, nada obstante o viés populis
ta e demagógico de que muitas dessas acusações se
revestem, o fato é que o clientelismo existe. Ovoto de
cabresto, o coronelismo das oligarquias agrárias é
fato inconteste e ainda não derrotado, mesmo porque
raízes acabam se fincando em uma cultura que preci
sa de modernização e arejamento.

A indústria da seca é um comprovante do que
afirmamos, a forma mais desumana de as elites nor
destinas aproveitarem a miséria do povo para engor
dar seus insaciáveis cofres.

Sucede que em meio de desentendimentos e
desencontros podemos contar com algumas informa
ções que nos animam e que, no meio do desalento
geral, nos permitem prever, para o Nordeste, uma so
lução com maior dinâmica, um novo equacionamento
- digamos assim - para seus tantos e tantos proble
'TIas.

A revista Balanço Anual, publicação da Gazeta
Mercantil, editou, no final do ano passado, um suple
mento dedicado ao nosso Estado, Alagoas, para
mostrar que seus indices de desenvolvimento eram
os maiores em todo o Nordeste. Ali se mostra que a
produção açucareira - aquela que gera fortunas, tra
balho escravo e, pior que tudo, a figura execrável do
usineiro, tipo parasitário que vive do trabalho alheio
desde que Brasil é Brasil - perde espaços, que são
ocupados por indústrias mais modernas, entre as
quais vale destacar a do turismo.

São dados de relevo e que acabaram por nos
chamar a atenção para outro aspecto ali devidamente
tabulado. É que o crescimento do PIB nordestino,
Estado a Estado, é superior ao crescimento do PIB
brasileiro. Podemos observar que enquanto no perio
do 1997/1998 o PIB nacional decresceu 0,12%, no
Nordeste, em 'seu conjunto, subiu 1,50%, tendo apre
sentado elevação em absolutamente todos os Esta
dos, o que, convenhamos, é um dado animador.

Claro que o instante não é apenas de comemo
ração. As polfticas sociais do Governo, a rigor, inexis
tem, e quando direcionadas ao Nordeste, acabam por
diluir-se no meio da burocracia, da oligarquia rural e
de uma classe polltica que só é efetivamente nordes
tina na hora de esmolar recursos da União, para a
projeção de soluções tópicas, conjunturais, mas nun
ca para a adoção de políticas que ataquem os proble
mas por sua base social e econômica, conforme o en
tendemos.

Mas, assim mesmo, o povo nordestino trabalha,
produz e tem esperança. Tanto que enfrenta, com seu
trabalho e dinamismo, uma polltica de concentração
de renda que, exatamente como o crescimento de
nosso PIS, vai além, muito além dos índices de con
centração encontrados Brasil afora. São altos os indi
ces de analfabetismo e carência de saneamento bási
co. Há multidões inteiramente alijadas da economia
de mercado e mesmo dos processos econômicos os
mais rudimentares. Mesmo assim, crescemos; e
crescemos mais que nosso Pais. Enfrentamos o colo
nialismo interno de que é prova mais evidente o com
portamento da rede bancária, que aplica, no Nordes
te, menos do que capta na região. Os bancos priva
dos captam rE!cursos de nossos cidadãos, empres
tam a ele seus próprios recursos, remetendo, depois,
quantias fabulosas para suas matrizes no Sul.

Há, sem dúvida, necessidade de corrigir tantas
e tais distorções, por algumas das quais somos, os
nordestinos mesmos, os responsáveis. Mas nada
obstante essas desigualdades de tratamento, nada
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obstante as incompreensões que beiram, por vezes,
o anedótico, o Nordeste cresce.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Dr. Hélio, pelo PDT.
O SR. DR. HÉLIO (pOr - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, em
primeiro lugar, queria fazer aqui um registro da noticia
publicada na seção Mundo, da Folha de S.Paulo de
quarta-feira, a respeito do genoma câncer, intitulada
"Brasil adia a divulgação dos seus dados genéticos."

Os cientistas brasileiros da FAPESP - Funda
ção de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo,
e do Instituto Ludwig de Estudos sobre o Câncer es
tão preocupados, pois temem a divulgação e introdu
ção nos bancos de dados internacionais de cerca de
15 mil sequências genéticas dos seus bancos de da
dos. Esse temor é fundamentalmente de poder estar
contribuindo para eventual patenteamento do geno
ma humano internacional sem que os brasileiros te
nham alguma chance de participação.

Apresentei nesta Casa projeto de lei disciplinan
do a aplicação, para fins pacfficos, de medicina, do
conhecimento do genoma humano e, ao mesmo tem
po, estabelecendo nosso direito a esse conhecimen
to, a essa propriedade intelectual, a fim de que não
tenhamos que pagar, a médio e longo prazos, por me
dicamentos mais caros, por procedimentos de diag
nósticos e procedimentos terapêuticos mais caros,
por vacinas mais caras, todos produto do conheci
mento da ordem seqüencial genética, o que não está
muito longe - por volta do ano 2003,2005.

Portanto, queria fazer esse registro e dizer que
esta Casa poderá dar instrumentos, ferramentas aos
nossos cientistas no sentido de não corrermos o risco
de, no futuro, estarmos fora desta corrida importante
que é o conhecimento da ordem seqüencial do geno
ma humano, que tantos beneffcios trará para muitas
famflias que correm o risco de contrafrem determina
das enfermidades, que poderão ser prevenidas.

Vimos aqui também, Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, para trazer um balanço parcial da convoca
ção extraordinária, na nossa ótica. Semana que vem
será a última semana de convocação extraordinária, e
temos que fazer um balanço para que possamos justifi
car perante a opinião pública, a sociedade brasileira,
qual foi o nosso papel.

Em primeiro lugar, quero dizer que, durante toda a
discussão que travamos nesta Casa - e ainda travare
mos na próxima semana -, não se analisou nada que ti
vesse a intenção de repor perdas salariais, de estabele-

cer novos patamares para o salário mfnimo brasileiro, de
reduzir a insegurança da população dos grandes centros
urbanos, de propor ações de estrmulo à produção nacio
nal que pudessem criar de imediato milhares de empre
gos, de buscar agilizar a aprovação. já no Orçamento da
União, de percentual para medidas de erradicação da
pobreza e da miséria. Não vimos medidas no sentido de
urna reposição salarial para o funcionalismo público, do
estabelecimento de um salário mínimo aceitável para a
população brasileira, de uma redução da insegurança
por que passa a maioria da população por intermédio de
medidas eficazes de prevenção à violência urbana e de
uma repressão segura contra o crime organizado - e
aqui se ressalte a importância da CPI do Narcotráfico -,
de uma ação que estimulasse a produção nacional, em
detrimento da desnacionalização da nossa riqueza, en
fim, uma pauta que buscasse erradicara pobreza ea mi
séria em nosso Pafs.

O que observamos é que, no conteúdo, as tare
fas aqui trazidas como urgentes nao provocaram im~
pacto na sociedade, e não provocarão. Foram decep
cionantes em alguns aspectos.

Foi decepcionante manter na reforma do Judi
ciário a Lei da Mordaça e a súmula vinculante, que
tira a possibilidade de o trabalhador simples, do povo,
ter acesso a uma Justiça mais direta e ágil.

Foi decepcionante dar um cheque em branco
ao Governo ao desvincular-se 20% dos recursos da
Uniao, tirando dinheiro da saúde, da CPMF. da edu
cação, do Fundef, da contribuição previdenciária dos
empregadores e dos trabalhadores.

I: lógico que houve matérias que obtiveram acei
tação da sociedade brasileira. Por exemplo, a aprova
çêo da Lei de Responsabilidade Fiscal. que atende a
um clamor da comunidade na questão da moralização
da administração da coisa pública. Mas essa vitória,
contraditoriamente, é neutralizada pela desvinculação
dos recursos da União, que afasta o Governo da pres
tação de contas de cerca de 20% do Orçamento.

Essa situação acaba fazendo com que tenha-
mos aqui um contraditório. '

Outro acerto foi a aprovação da Agência Nacional
de Águas, fazendo com que haja respeito aos comitês e
consórcios intermunicipais, que têm uma experiência de
uma década na proteção dos mananciais.

Erramos aqui ao tirarmos um direito do trabalha
dor rural inscrito na Constituição de 1988, dificultando
as reclamações trabalhistas quando o equipara ao
trabalhador urbano. Essa equiparação falseada não
colabora com a paz no campo, não colabora com a
fixação do homem no campo, enfim, ela só iguala o
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homem do campo ao homem da zona urbana na
convivência nas periferias das cidades, na convivên
cia com as doenças, com a pobreza, com a miséria e
com a violência urbana. E só aí, como vítima da vio
lência urbana, a igualdade se dá em sete palmos de
terra.

Nessa partida, Sr. Presidente, Sr".J! e Srs. Depu
tados, o povo perdeu. E só não perdeu de goleada
porque se plantou aqui a utopia do direito à moradia
popular, a utopia de termos na Constituição brasileira
o direito ao acesso à moradia.

Muitos dizem que essa utopia jamais chegare
mos a conquistar. Não é verdade. Temos na Constitui
ção brasileira também a utopia do acesso integral à
saúde. Quem convive com o SUS sabe que ainda es
tamos distantes dessa realidade, principalmente
aquela população que depende única e exclusiva
mente do setor público para atenção a sua saúde.

Então, eu repito: nessa partida, o povo perdeu, e não
foi de goleada porque plantou-se essa utopia do direito à
moradia. E a contradição da Lei de Responsabilidade Fis
cal para os Municípios e Estados é que, infelizmente, a
União foi poupada em cerca de 20% do Orçamento. Afinal,
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, utopia e contradição
são temperos indispensáveis para a filosofia e também
para esta Casa.

Com essa palavras, gostaria de deixar registra
do nosso balanço parcial dessa convocação extraor
dinária, esperando que, na próxima semana e nas
sessões ordinárias, tenhamos uma agenda propositi
va que traga para a vida de nosso povo, de fato, um
impacto positivo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Marçal Filho, § 2Q do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
Benevides, § 2Q do ari:. 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Saulo Pedrosa,
pelo PSDB.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
desejo dizerque é uma satisfação ter V. Ex8 na Presi
dência.

S~ e Srs. Deputados, retorno a esta tribuna
para tratar de dois temas que foram objeto da nossa
observação no dia de hoje. O primeiro surgiu nesta
Casa, quando em boa hora o Presidente Michel
Temer instalou Grupo de Trabalho para tratar da

questão do Rio São Francisco de forma universal.
Esse é um fato alvissareiro para mim.

Esse tema é tão importante que se formou o ma
ior Grupo de Trabalho que vi em minha estada aqui:
76 Deputados demonstraram interesse em participar
do grupo que tratará da transposição de águas do Rio
São Francisco. Apesar de a Bacia do São Francisco
envolver apenas os Estados de Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe, participam do Gru
po de Trabalho representantes de quinze Estados, in
clusive Roraima, Rio de Janeiro e São Paulo, além do
Distrito Federal. Acredito que teremos a oportunidade
de tratar à exaustão dos problemas fundamentais do
São Francisco, que tem sempre dado vida a nós, nor
destinos.

Conversei com o Relator indicado pela Presidência,
Deputado Marcondes Gadelha; com o Sub-Relator,
Deputado Marcelo Déda; e com os Deputados Ronaldo
Vasconcellos e Fernando Gabeira a respeito de uma
proposição, a fim de que o Grupo de Trabalho apresente
resultados mais promissores. Entendemos que 76
Parlamentares, em discussão tão ampla, não chegariam
a um denominador comum. Para o Grupo de Trabalho
apresentar resultados, propus, e vou defender, a criação
de subgrupos. Sugiro que um grupo cuide da geração de
energia, outro da irrigação, outro do consumo animal e
humano de ê3gua; um grupo para tratar do ecossistema,
do sistema auto-sustentável, administração das
microbacias, isto é, da revitalização do Velho Chico,
aspiração de todos os brasileiros.

Nós que somos barranqueiros do São Francis
co, como dizia Manoel Novais, temos especial inte
resse no assunto, sobretudo porque somos do cerra··
do baiano, e sabemos que só teremos água para con
sumo humcmo, para transposição, para irrigação em
geral e energia elétrica, se formos capazes de tratar
com carinho os formadores do São Francisco - 25%
estão no cerrado baiano e 75%, no cerrado mineiro.

Representando esta Casa, participamos de um
seminário s,obre desertificação no mundo, que acon
teceu em Hecife, mês próximo passado, onde tive
mos a oportunidade de ouvir os clamores do mundo
inteiro em n~lação a esse bem precioso e finito que é a
água. Portanto, é importante colocar na ordem do dia
a questão do São Francisco.

Outro assunto que me chamou a atenção na im
prensa escrita foi o Ministro Jo~é Serra da.r o pont~pé

inicial para pôr em prática a LeI dos GenériCOS. HOje a
imprensa divulga que o Ministro José Serra já liberou
para prodUt;êo e comercialização seis genéricos, pro-
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dutos fundamentais para a vida humana, o que, cer
tamente, trará ganhos à sociedade.

Cito os genéricos que foram liberados: a Cefale
xina, um antibi6tico de largo alcance, que tem como
similar o Keflex, será vendida no comércio a um preço
36% abaixo do similar; a Ampicilina, que tem como si
milares a Amplacilina e o Sinotal, por exemplo,
42,28% abaixo do preço de mercado; a Ranitidina, re
médio usado para o tratamento de úlceras gástricas,
que tem como similar o Antak, com uma diminuição
de custo de 55,74% em relação ao similar; o Salbuta
mal, broncodilatador usado nas pneumopatias, cujo
similar é o Aerolin, será vendido 40% abaixo do preço
de mercado; o Cetoconazol, remédio muito usado na
confecção de cremes vaginais para o tratamento de
monflias, que tem como similar o Nisoral, será vendi
do 50% abaixo do preço de mercado; e, por último, a
Furosemida, diurético usado em cardiopatias e ou
tros problemas cardiovasculares, que tem como simi
lar o Lasix, será vendida 42% abaixo do preço do con
corrente no mercado.

Como vêem V. Ex!!, talvez esteja aqui a razão por
que as multinacionais, os grandes laborat6rios têm feito
a maior barreira contra os remédios genéricos.

A responsabilidade do Ministro foi tão grande
que esses genéricos s6 foram liberados depois da
concessão de um selo de qualidade a partir de estu
dos de bioequivalência feitos pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária. A partir da concessão do selo,
que vai garantir a quantidade e a qualidade do princI
pio ativo, a Associação Médica Brasileira poderá utili
zar os genéricos tendo consciência e certeza de que
estará fornecendo, tanto para a clientela do consult6
rio particular quanto para a da Previdência, medica
mentos em quantidade e de qualidade.

Reputo um extraordinário avanço a atitude do
Ministro José Serra. Dentro em breve, além desses
seis produtos, estarão nas prateleiras mais 170 gené
ricos, que, acreditamos, vão cobrir a necessidade de
mais de 90% do consumo brasileiro.

A partir dai, os laboratórios conveniados com o
SUS e os outros convênios não terão nenhuma con
dição de usar os produtos mais caros no tratamento
dos doentes em regimes ambulatorial ou de interna
mento. Com isso, ou os laboratórios enquadram-se
para produzir genéricos, ou certamente perderão
uma grande fatia de mercado, uma vez que os labora
t6rios particulares estão faturando mais de 14 bilhões
de reais por ano vendendo produtos não genéricos.

Eram esses os dois registros que gostaria de fa
zer nesta tarde, sabendo que estamos prestando um
serviço á sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Mário Bernardes, § 2,Q do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Max
Mauro, § 2$1 do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Max Mauro) - Concedo a
palavra - e o faço com muita satisfação - ao Deputado
Mauro Benevides, pelo PMDB.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente Max Mauro, que
dirige os trabalhos neste final de sessão da tarde de
hoje, Sr. Deputado Saulo Pedrosa, nobre represen
tante da Bahia, a quem agradeço a encomiástica re
ferência ao fato de ter tomado assento há poucos ins
tantes na cadeira presidencial, que já ocupei em ou
tras oportunidades na condição de Presidente do
Congresso Nacional, SrAs e Srs. Deputados, deverá
exaurir-se amanhã o prazo de apreciação pelo Con
gresso Nacional da Medida Provisória ntl 1.934-9,
que redireciona, institucionalmente, o Departamento
Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS, tradi
cional entidade que tem prestado, ao longo de sua
nonagenária existência, os mais relevantes serviços
ao Nordeste brasileiro.

Recorde-se que ocorrerá, em razão disso, a
décima reedição do referido instrumento legal, sem
que Senadores e Deputados hajam deliberado a
respeito de uma proposição que se reveste· de
inquestionável relevância para aquela populosa área
geográfica do Pars. Desde abril, a matéria tem sido
seguidamente submetida ao exame dos membros do
nosso Parlamento, sem que haja ocorrido qualquer
decisão revitalizadora daquela autarquia federal, que
possui um inestimável acervo de realizaçOes em fa
vor do Pollgono das Secas. Com um quadro
reconhecidamente qualificado de servidores dotados
de incomparável esplrito público, acham-se os
mesmos perplexos e intranqüilos à espera de
manifestação congressual que seja conclusiva,
pondo fim a essa interminável tramitação.

No momento em que se discute o Projeto de
Transposição de Aguas do Rio São Francisco, tema
abordado com absoluta percuciência e conhecimento
de causa pelo nobre Deputado Saulo Pedrosa, que
me antecedeu nesta tribuna, é indispensável que o
Dnocs esteja estruturado formalmente para enfrentar
esse novo e fascinante desafio.
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Por isso entendi do meu dever ocupar esta tribu
na no cair desta tarde para apelar às Lideranças parti
dárias no sentido de que priorizem a referida medida
provisória, terminando uma enervante expectativa
que se arrasta desde 111. de janeiro de 1999.

Tenho a convicção de que não serão procrasti
nadas a discussão e a votação da Medida Provisória
n° 1.934 - já agora diria digito 10-, cuja publicação é
aguardada para amanhã no Diário Oficial da União.
Os noventa anos de trajetória daquela entidade justifi
cam a sua indispensável existência na estrutura orga
nizacional do Poder Executivo. Dai a veemente solici
tação que quero veicular deste microfone a todos
quantos, nas duas Casas, identificam o Dnocs como
órgão de expressiva folha de serviços prestados ao Bra
sil.

Os reservatórios de largo, médio e pequeno por
tes, os poços profundos ou simplesmente os artesia
nos e os canais de irrigação espelham uma ação pro
ffcua que agora testemunhamos, na esperança de
que a Medida Provisória nll. 1.934 venha a ser votada
sem tardança por Senadores e Deputados. É o apelo
patético, veemente mesmo, Sr. Presidente Max Mau
ro, que transmito aos meus pares e aos membros do
Senado Federal. O Dnocs merece o apreço, o respei
to, o apoio do Congresso brasileiro.

o Sr. Max Mauro, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Saulo
Pedrosa, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Conce
do a palavra ao Deputado Max Mauro, pelo PTB.

O SR. MAX MAURO (PTB - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, inici
almente, registro minha satisfação em estar suceden
do, nesta tribuna, o ilustre Deputado e ex-Senador,
meu companheiro no MDB e PMDB na luta histórica
contra o regime autoritário que se instalou no Pais em
1964, nosso estimado Mauro Benevides.

Sr. Presidente, ocupo hoje esta tribuna para ma
nifestar minha indignação com fatos que estão acon
tecendo em meu Estado, o Espirito Santo. Infelizmen
te, ele tem ocupado grandes espaços na imprensa
nacional de forma lamentável. O povo capixaba,
constituido em sua maioria de pessoas de bem, está
com vergonha. Graças a um trabalho corajoso da re
vista IstoÉ, o Pais inteiro conhece hoje a nossa prin
cipal ferida: o crime organizado, que infesta algumas
instituições e o Poder Legislativo principalmente.

A impunidade fez com que o Espirito Santo lide
rasse estatrsticas assustadoras. Vitória foi considera
da recentemente pelo Unicef a Capital mais perigosa
para jovens e adolescentes. Os dados sobre mortali
dade do Datasus, do Ministério da Saúde, mostraram
que, em uma população de 1 milhão e 200 mil, ocorre
ram, em 1997, 84 homicidios em cada grupo de 100
mil habitantes. De lá para cá, a situação piorou. Basta
acompanhar as manchetes dos jornais para saber
que nossos nLlmeros já ultrapassaram o de uma guer
ra civil.

O curioso nessa história de horror é que os
acusados, os principais suspeitos, querem passar como
vitimas de um esquema que, segundo eles, visa a
prejudicara imagem do Espirito Santo. Não seria o crime
organizado a pior de todas as imagens? O pessoal está
tão acostumado a empurrar sujeira para debaixo do
tapete que se insurge contra avassoura quando se sente
ameaçado. A culpada deixa de sera sujeira pelo simples
fato de ela não querer ser incomodada.

Recentemente, o Senador Gerson Camata, que
teve seu nome envolvido nas denúncias sobre crime
organizado, v()ltou-se contra a imprensa e foi mais lon
ge ainda na slla insensatez, acusando-me de estar por
trás das denúncias. Há duas maldades nessa acusa
ção do Senador. A primeira: ele ataca os jornalistas, in
sinua que eles estão vendidos. Anuncia que vai pro
cessar a revista - a mesma reação que Collor teve
quando se viu envolvido em denúncias de corrupção.
A segunda maldade éa acusação de que eu teria rece
bido dinheiro do jogo do bicho na minha campanha
para Governador. Camata sabe que, ao contrário dele,
sou homem que não fez fortuna na polftica.

Quero lembrar um episódio. Em 1994, a revista
IstoÉ envolveu meu nome numa denúncia sobre cor
rupção no Governo de meu sucessor, Albuino Azere
do. Eu, então, enviei uma procuração à revista, dan
do-lhe plenos poderes para que vasculhasse não ape
nas a minha vida, mas também a de toda a minha fa
mflia. Enviei também o mesmo documento para a
Assembléia Legislativa do Espirito Santo, onde estão
meus maiores adversários. Quem não deve não teme.
Tomo agora esta mesma atitude em defesa da minha
honra. Estou autorizando a CPI do Narcotráfico a que
brar meus sigilos bancário e fiscal e me coloco à dispo
sição de seus membro$ para qualqueresclarecimento.

\
Desafio o S~nador Camatq!a fazer o mesmo,

em nome da transparência e qa honestidade na vida
publica. Se as investigações dos jornalistas estão
equivocadas, .. é importante que ele colabore para o
esclarecimento cI.o.s. fatos.
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o Esplrito Santo vai certamente aplaudir a ini
ciativa do Senador e saber finalmente de que lado
ele está: se da população, que vive acuada, com
medo do crime, ou se daqueles que sobrevivem da
violência.

Honra se lava com verdade, Sr. Presidente.
Meu lado continua sendo o de sempre: o dos homens
de bem. Não acredito em orquestração contra a ima
gem do Esplrito Santo, porque acho que não existe
imagem pior do que esta que a violência já nos impu
tou, de uma terra sem lei, tomada de assalto pelo cri
me organizado. O Estado deixou de combater essa
organização, não restando outra alternativa senão a
união das pessoas de bem pela salvaçêo do Esplrito
Santo. ACPI é o nosso pedido de socorro ao restante
do Pais.

Finalmente, quero ainda informar à Casa que
estou ajuizando uma açêo criminal, a fim de pleitear a
punição para este crime praticado contra a minha
honra pelo Senador Gerson Camata.

Sr. Presidente, estou cumprindo um compro
misso de honra com esta Casa e com o povo do Espl
rito Santo, oferecendo a transparência da minha vida
pública em resposta às calúnias de que fui vitima, por
meio da revista IstoÉ.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente ses
são.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Encer
ro a sessão, convocando outra para amanhã, sex
ta-feira. dia 4, às 9 horas.

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

DO DIA 17 de Janeiro AO DIA 14 de Fevereiro

04 6a-feira 10:DO Neuton Lima
10:25 Jorge Pinheiro

07 ~·feira

08 3a·feira

10 S-·feira

11 68 ·feira

14 28·feira

10:50 Salatiel Carvalho
11 :15 Sérgio Barros
11 :40 Darci Coelho
12:05 Pedro Eugênio
12:30 Geraldo Magela
12:55 Zaire Rezende
13:20 Silas Câmara
15:00 Ricardo Ferraço
15:25 Almir Sá
15:50 Gerson Peres
16:15 Paes Landim
16:40 José Pimentel
17:05
17:30 De Velasco
17:55 Cesar Bandeira
18:20 Elcione Barbalho
15:00 Dr. Evilásio
15:25 Márcio Matos
15:00 José Melo
15:25 Waldemir Moka
15:00 Joel de Hollanda
15:25 Walter Pinheiro

10:00 Teima de Souza
10:25 Dino Fernandes
10:50 Fernando Coruja
11 :15 Antonio Palocci
11 :40 Marcos de Jesus
12:05 Ricardo Noronha
12:30 Sérgio Novais
12:55 Mércio Bittar
13:20 Narcio Rodrigues
15:00 Nilson Mourão
15:25 Augusto Franco
15:50 José Thomaz Nonõ
16:15 Júlio Delgado
16:40 Nair Xavier Lobo
17:05 Luiz Bittencourt
17:30 José Priante
17:55 Themlstocles Sampaio
18:20 Joao Matos

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 53 minu
tos.)
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REPUBLlCAÇÃO

Discurso proferido pelo sr. Deputado
Joel de Hol/anda no Grande Expediente da
sessão de 17 de agosto de 1999, que se re
publica a pedido do orador, mediante autori
zação do Sr. Secretário-Geral da Mesa.

SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Joel de Hol
landa, do PFL de Pernambuco.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE.) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Deputados, noticia-se que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso determinou
à sua equipe a elaboração de uma agenda de desen
volvimento. Trata-se de um conjunto de medidas que
o Governo irá anunciar contemplando ações na área
social, voltadas sobretudo para a geração de empre
go e renda.

Esse anúncio é extremamente importante, por
que todos nós, Parlamentares, há bastante tempo di
zíamos que um país de tão grande dimensão e com
tantas desigualdades sociais não poderia ter como
único objetivo governamental a estabilidade monetá
ria.

Não que essa meta não seja importante. Reco
nhecemos que ela é de grande importância para qual
quer país. Só não concordamos que seja esta a única
meta do Governo.

Esta observação torna-se ainda mais evidente
quando recordamos que o Brasil é um País continen
tal, que tem diferentes realidades sociais, País conti
nente que convive com regiões prósperas, desenvol
vidas, como as regiões Sul e Sudeste e, ao mesmo
tempo, com a pobreza de regiões como o Norte, Nor
deste e Centro-Oeste, que ainda precisam se incor
porar à parte moderna e desenvolvida do Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, temos defendido em to
dos os momentos da nossa vida pública, como pro
fessor universitário, como Secretário de Educação
em Pernambuco, como Deputado Estadual, como Se
nador e agora como Deputado Federal, que um país
de tão grande dimensão territorial e de tantas potenci
alidades não pode ter uma única meta. Se temos um
projeto de Nação, este projeto deve envolver também
uma programa de melhoria das condições de vida de
todo o povo.

E a conseqüência dessa percepção, Sr. Presi
dente, é que há hoje um consenso em todo o Brasil de
que o nosso País precisa voltar a crescer. Todos nós,
Parlamentares, que estamos retornando dos nossos
Estados, ouvimos isso das nossas bases, dos Prefei-

tos, Vice-Prefeitos, Vereadores e líderes comunitári
os. Todos nos cobram o desenvolvimento deste País.
E mais do que isso: a situação de pobreza e de misé
ria de significativo segmento da nossa população não
pode mais esperar que a economia cresça para depo
is se dividir ou redistribuir os benefícios desse cresci
mento.

Esta tese de que primeiro é preciso fazer cres
cer a economia para depois distribuir seus resultados
já não tem mais aceitação junto aos economistas, aos
planejadores, aos estudiosos e à própria população,
que não pode esperar mais para que sua condição de
vida seja melhorada.

Por isso, Sr. Presidente, insistimos defendendo
o retorno urgente do crescimento da economia e, si
multaneamente, a adoção de políticas sociais nas
áreas da educação, do emprego, da saúde, da habita
ção, do saneamento básico e do desenvolvimento re
gional. Tudo isso para incorporar parcelas significati
vas da população ao processo de desenvolvimento, a
fim de combater a miséria e a pobreza, que, hoje la
mentavelmente atinge parcela expressiva do nosso
povo.

A consciência de que é preciso agir está refleti
da em preocupações como a do nobre Senador Anto
nio Carlos Magalhães, Presidente do Congresso Na
cional, quando sugere, de maneira bastante lúcida e
concreta, a formação de um fundo específico para
combater a pobreza. Não se trata de aumentar impos
tos, mas, sim, de redirecionar recursos do próprio
Orçamento, quer do Governo Federal, quer dos Esta
dos e dos Municípios, para aplicá-los de forma eficaz
no combate à pobreza e à miséria.

Ninguém de boa consciência poderia ser contra
uma iniciativa como essa do Senador Antonio Carlos
Magalhães. É o reconhecimento da verdadeira situa
ção do nosso País, com níveis de desemprego nunca
vistos, com setores estratégicos como o agrícola so
frendo grave processo de redução de renda e de em
pobrecimento.

Aí está o movimento dos agricultores que hoje
toma conta de Brasília e de todo o País, reivindicando
não o perdão de dívidas, porque não estamos aqui
para propiciar benesses a quem quer que seja, mas
justiça para os pequenos e médios proprietários rura
is submetidos a condições de financiamentos absur
das. Enquanto os juros cresceram em proporções ge
ométricas, o preço dos produtos agrícolas vem-se
mantendo a níveis ínfimos, não permitindo aos propri
etários rurais, sobretudo aos pequenos proprietários,
condições de arcar com os custos dos seus financia-
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mentos. Um agricultor hoje me dizia, Sr. Presidente,
que tirou um financiamento para comprar um trator, já
pagou o preço de dois tratores e ainda está devendo
o equivalente a três tratores. É como se, para cada
trator adquirido, o proprietário rural tivesse de pagar o
preço de cinco tratores. Tudo isso em função das ele
vadas taxas de juros e dos encargos que incidem so
bre esse financiamento.

O que estamos pedindo ao Governo, Sr. Presi
dente, é que corrija essas distorções.

É com este sentimento que estamos apoiando o
movimento dos agricultores, dos proprietários de ter
ra, que querem produzir mais e contribuir com a meta
do nosso País de exportar mais. Porém, lamentavel
mente, não têm as mesmas condições, por exemplo
dos nossos parceiros do Mercosul: a Argentina, o
Uruguai e o Paraguai.

O Sr. Severino Cavalcanti - Permite-me V. Ex!!
um aparte?

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço, com mui
ta satisfação, o Vice·Presidente desta Casa, meu
companheiro de representação de Pernambuco,
Deputado Severino Cavalcanti.

O Sr. severino Cavalcanti - Veja só, Deputado
Joel de Hollanda: V. ExD e eu somos do Governo. Esta
mos aqui não com a finalidade de criticar o Governo,
mas de mostrar o caminho que ele deve seguir para ti
rar da ansiedade milhares de produtores que não têm
como pagar seus débitos. Não vai ter outra saída para
o Governo a não ser atender às reivindicações dos
agricultores não só do nosso Estado, onde a seca aca
bou com tudo. Pergunto: de onde vão tirar o dinheiro
para pagar? Tem de haver uma conscientização do
Governo. E fico muito feliz em ouvir V. ExD, um Deputa
do que tem apoiado seguidamente o Governo, como
eu também. Mas não podemos aceitar nem ver nossos
conterrâneos morrendo por falta de comida e trabalho.
Falta comida porque não têm onde trabalhar, e o Go
verno não cria condições para solucionar esse proble
ma. Portanto, Deputado Joel de Hollanda, quero dizer
que estou muito feliz. Pensava que estava só nesta
luta. Mas tendo um aliado como V. ExII., posso criticar
mais um pouco o Governo.

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Deputado Seve
rino Cavalcanti, agradeço o aparte a V. Ex!!, que cha
mou a atenção para a gravidade da situação do Nor
deste, bem pior do que o quadro que apresentei sobre
o País. Como V. ExIl disse, no Nordeste, a seca impe
diu que houvesse produção. Não havendo produção,
não houve comercialização, não houve a renda ne
cessária sequer para os agricultores sobreviverem,

quanto mais para honrarem os compromissos junto
ao Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste.

Em todos os países do mundo, quando há uma
catástrofe climática, como a geada, a situação do
agricultor sempre é levada em consideração. Em con
seqüência, são equacionados os seus débitos com
as instituições financeiras. Lamentavelmente, o mes
mo não acontece neste País. Na nossa região, muitos
dos nossos conterrâneos estão perdendo suas pro
priedades para o Banco do Nordeste e Banco do Bra
sil, porque estão sendo executados por falta de paga
mento, quando trabalharam, plantaram. Apenas não
houve a produção em função da seca.

Portanto, Sr. Presidente - e o Deputado Severi
no Cavalcanti chamou a atenção para isso -, não se
trata aqui, necessariamente, de criticar o Governo.
Estamos até dizendo que vemos com bons olhos o
anúncio do Presidente da República de que está
construindo uma agenda de desenvolvimento. Acha
mos que já estava na hora de ser anunciada e execu
tada essa agenda de desenvolvimento, porque um
governo não pode jogar apenas na defensiva, não
pode ficar apenas, respondendo a criticas que lhe
são feitas. Deve ter criatividade, ser proativo, buscar,
através de suas ações, atender às reivindicações da
maioria da população e enfrentar os problemas do
povo, que está sofrendo em razão da crise.

Sr. Presidente, temos muita esperança de que
essa agenda venha significar uma mudança de atitu
de por parte da equipe do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso.

Temos dito ao Presidente da República, em al
gumas oportunidades, que o Governo tem de ser pro
ativo, ter in iciativa, enfrentar os desafios e decidir com
celeridade. E essa iniciativa de construir uma agenda
de desenvolvimento, parece-nos extremamente
oportuna e significativa.

O Sr. Rubens Furlan - Permite-me V. ExA um
aparte?

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço, com pra
zer, o nobre Deputado.

O Sr. Rubens Furlan - Nobre Deputado Joel
Hollanda, estou ouvindo o discurso de V. Ex!! de preo
cupação com os agricultores. V. Ex!! fala até da possi
bilidade de uma agenda de desenvolvimento. Na ver
dade, já estamos sem esperança de que este Gover
no tenha alguma coisa para a sociedade brasileira.
Estamos assistindo à decadência de todos 05 setores
produtivos deste País. E a agricultura foi um dos mais
penalizados nesses últimos cinco anos, sem contar
com a sensibilidade do Governo. Observamos a pres-
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são para se fazer uma reforma agrária. No entanto,
não temos uma política agrícola definida, nem investi
mento na produção agrícola. Estou perdendo as es
peranças de que o Governo seja capaz de enfrentar
os problemas mais graves no Brasil. Vejo um Gover
no funcionando sob pressão. E se os agricultores não
vierem para Brasília e pressionarem, vamos ter uma
agricultura falida. O Governo tirou do povo, tirou da
agricultura, dos pequenos e médios empresários, e
agora está tentando tirar o que resta dos municípios e
do Estado. Neste Governo, se não for à base da pres
são, não teremos nada. E eu quero dizer, nobre De
putado, para finalizar o meu raciocínio, que já vi nesta
Casa, neste Plenário, vitórias do Governo sendo
aplaudidas pelos Deputados. Fico imaginando quan
do é que este Plenário vai fazer a vitória do povo para
que eu possa aplaudir também. Essa é a nossa indig
nação que precisa ser superada por nós mesmos. Pa
rabéns pela sua preocupação, nobre Deputado, e
muito obrigado.

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Nobre Deputado
Rubens Furlan, agradeço o aparte a V. EXª Concordo
com o diagnóstico. Houve a prevalência da preocupa
ção com a estabilidade 1"10netária e deixou-se de lado
o setor prodvtivo.

O resultado foi \) que V. ExI acentuou: o desman
telamento do setor produtivo, sobretudo do setor agrí
cQJa, e a abertura indiscriminada das importações,
prejudicando os produtores nacionais. Não é à-toa
que até a água mineral vendida nas mercearias, es
palhadas pelo Brasil afora. é importada. O Brasil tem
importado até mesmo leite, alho, alface, cebola, algo
dão, milho e trigo, quando, se desse apoio ao produtor
nacional, poderia ser um gr~mde exportador de ali
mentos não somente de grãos, mas de alimentos de
um modo geral.

Lamentavelmente, isso se deve à excessiva pre
ocupação com a estabilidade monetária, que é im
portante, reconhecemos, mas não pode ser a única
meta de um país tão grande e com tantos problemas
sociais.

Nobre Deputado, quanto às ponderações se
guintes de V. ExI, sou obrigado a discordar, porque
sou otimista e creio que o Presidente da Repúbliêa
começa a sinalizar mudanças por meio de uma cria
ção de uma agenda positiva para o desenvolvimento
deste País.

Essa agenda consiste em implementar investi
men' """ om saneamento. educação e saúde; ampliar
.:.,; ínvestimelltos para a construção de casas popula
res. O Presidente da Caixa Econômica, Sr. Emílio Ca-

razzai, tem-se demonstrado sensível e começa a
executar um conjunto de projetos e programas volta
dos para ampliar a oferta de habitações em nosso
País, além de gerar milhares de emprego na cadeia
produtiva da construção civil.

Em meu Estado já começa a haver grande inte
gração entre as Prefeituras e o Governo Estadual,
principalmente mediante o PAR - Programa de Arren
damento Residencial, em que determinados setores
da sociedade, como funcionários públicos estaduais
e municipais e policiais militares poderão benefici
ar-se de financiamentos para adquirir a casa própria,
pagando cerca de 60 reais de mensalidade pelo seu
imóvel.

A ação do Presidente da Caixa Econômica Fe
deral, Sr. Emílio Carazzai, de implantar esse progra
ma em todos os Estados, propiciando a oferta de ha
bitações para segmentos carentes de nossa popula
ção, precisa ser ampliada. A meta é oferecer à popu
lação brasileira 2 milhões de habitações, cuja cons
trução gerará milhares de empregos e, portanto, mo
vimentará o setor produtivo a que V. Ex!! se referiu.
Mais do que isso: 2 milhões de famílias terão a possi
bilidade de livrar-se do pagamento de aluguel e pas
sarão a amortizar seu próprio imóvel.

São ações como essa que queremos que o Presi
dente da República empreenda, não- necessariamente a
partir de pressões, mas reconhecendo que o povo brasilei
ro não pode mais esperar a economia crescer para que
haja a redistribuição de seus benefícios. A população bra
sileira está precisando de mais empregos e de melhores
condições de educação, saúde e segurança.

Sr. Presidente, ao lado do setor agrícola, cuja re
negociação da dívida aqui defendemos, há um pro
grama que, sem dúvida alguma, poderia dar uma im
portante resposta à geração de empregos e renda
para a população brasileira. Refiro-me ao Proálcool, e
entre nós vejo o nobre Deputado Albérico Cordeiro,
das Alagoas, que tem sido como eu seu defensor nes
ta Casa. Se o Presidente da República decidir de fato
reativar o Programa Nacional do Álcool, com certeza
serão gerados milhões de empregos em toda acade
ia produtiva, desde o produtor de cana até as destila
rias de álcool.

Sr. Presidente, não podemos assistir calados a
que uma tecnologia desenvolvida por cientistas e
pesquisadores brasileiros seja deixada de lado, a que
o nosso País chegue a uma situação de crise gravís
sima e a que um programa de tão grande alcance
econômico e social seja abandonado, enquanto fica-
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mos dependendo de um combustível importado: o
petróleo.

Existe ainda um absurdo maior, Sr. Presidente.
O álcool, que é um combustível renovável, custa ao
consumidor-base metade de um litro de gasolina.
Isso mostra que o programa não está recebendo apo
io. Falta o Governo apoiar os produtores de álcool
deste País, para que eles tenham um preço justo de
remuneração do seu trabalho.

Hoje, por conta do aviltamento do preço do ál
cool, até mesmo o mercado internacional de açúcar
foi derrubado, alcançando esse produto os preços
mais baixos da sua história. Tudo isso porque falta
uma atitude firme do Governo de esterilizar o exce
dente da ordem de 2 bilhões de litros de álcool e de
determinar a elevação de 24 para 26% no percentu
al de mistura de álcool à gasolina, bem como a adi
ção do álcool ao diesel. Todas as experiências já
foram feitas e mostram que o álcool adicionado ao
diesel funciona como aditivo, melhora a sua quali
dade.

Sr. Presidente, falta colocar em prática tam
bém uma lei aprovada por esta Casa: a de renova
ção das frotas de automóveis oficiais. Segundo
essa lei, não seria comprado nenhum carro oficial à
gasolina. Eles seriam substituídos por veículos a ál
cool, mas até agora essa lei não foi cumprida. Falta
colocar em prática todo o elenco de medidas já
ajustadas, que o Governo conhece, e que poderia
dar uma resposta extraordinária para a manuten
ção de milhares de empregos na cadeia produtiva
do setor sulcroalcooleiro.

Lamentavelmente, isso não acontece. O resul
tado é esse que estamos vendo: Estados importantes
em crise profunda, e não me refiro a Alagoas, a Per
nambuco, ao Rio Grande do Norte, à Paraíba, Esta
dos do Nordeste tradicionalmente produtores de ca
na-de-açúcar, mas, sim, a São Paulo, ao Paraná, a
Mato Grosso, a Goiás, às Minas Gerais. O litro de ál
cool está mais barato do que o litro de água mineral.
Uma saca de açúcar já chegou a ser vendida por 8 re
ais no meu Estado, Pernambuco. Isso demonstra que
o setor está cada vez mais perdendo renda, está
cada vez mais descapitalizado. A conseqüência é o
desemprego nas destilarias, nos engenhos, na zona
produtiva de cana.

Portanto, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
gostaríamos de saudar a Presidência da República
pelo anúncio da agenda de desenvolvimento e, so
bretudo, pedir à equipe econômica do Governo que
examine a alternativa de incluir entre as medidas des-

sa agenda a renovação e o fortalecimento do Proál
cool, determinando a aquisição, pela Petrobras, do
Excedente de álcool atualmente existente no merca
do e o cumprimento da Lei de Renovação da Frota,
fazendo o que a Itália, França e a Argentina fizeram: a
substituição da frota sucateada por uma nova.

Com efeito, esses países já permitiram aos
possuidores de carro com dez anos de uso a sua
entrega às concessionárias para aquisição de outro
novo, com subsídio. Se também fizéssemos isso,
condicionando à compra de veículos movidos a ál
cool, iríamos gerar milhares de empregos nas mon
tadoras de automóveis e milhares de empregos na
zona rural.

Essa providência não precisa de grandes estu
dos, de grandes análises. Tais medidas já estão ma
duras. O Presidente da República, através de um úni
co decreto, poderia incorporar milhares de trabalha
dores desempregados nas atividades produtivas.
Com um único decreto, o Presidente poderia aumen
tar de 24 para 26% a mistura de álcool na gasolina e
determinar a mistura de álcool no diesel.

Sr. Presidente, agora mesmo a imprensa inter
nacional destaca que nos Estados Unidos o álcool foi
aprovado como combustível para aviões. Uma univer
sidade americana, estudando as propriedades do ál
cool, alerta que ele se presta, e muito bem, a ser utili
zado em aviões de pequeno porte. O mercado mundi
al já reconhece a importância desse combustível re
novável, cuja tecnologia o Brasil domina completa
mente, mas que, lamentavelmente, foi abandonado
por seguidos governos, trazendo como conseqüên
cia, a miséria e o desemprego para a nossa popula
ção.

Sr. Presidente, concluo minhas palavras fazen
do um apelo ao Presidente da República e a sua equi
pe econômica para que, entre as medidas previstas
na agenda do desenvolvimento, inclua o fortaleci
mento do Proálcool. Essa importante providência tra
rá benefícios econômicos e sociais para todos os
Estados que produzem cana, açúcar e álcool e que
irão, com esse estímulo, gerar mais emprego e renda
para sua população.

Muito obrigado.

REPUBLlCAÇÃO

Discurso proferido pelo Sr. Deputado
Joel de Hol/anda no Grande Expediente da
Sessão de 30 de agosto de 1999, que se
'republica a pedido do oradar, mediante au
torização do Sr. Secretário-Geral da Mesa.
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o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Joel de Hol
landa, que disporá de 25 minutos para proferir o seu
discurso.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) - Sr.
Presidente, Srê! e Srs. Deputados, ocupo mais uma
vez a tribuna desta casa para dirigir um veemente
apelo ao Sr. Presidente da República, no sentido de
que adote as medidas necessárias e urgentes para
reativar o Programa Nacional do Álcool 
PROÁLCOOL.

Sr. Presidente, não entendo como um programa
de tanto alcance econômico e social como o Proálco
01 fica sem prioridade, permanec.e sem nenhuma defi
nição por parte da equipe econômica do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Nos quatro anos como Senador, representando
Pernambuco no Senado Federal, e agora já comple
tando um ano na Câmara dos Deputados, tenho er
guido a minha voz como Parlamentar e como econo
mista para mostrar a grande contribuição que o Pro
grama Nacional do Álcool poderia dar ao País, se me
recesse a atenção do Governo, se fosse considerado
prioritário para a sua equipe econômica.

Mas, lamentavelmente, Sr. Presidente, as medi
das que poderiam fazer com que esse programa vol
tasse a dar sua contribuição ao desenvolvimento bra
sileiro não são adotadas e o resultado é que o Brasil
inteiro permanece sofrendo as conseqüências de
uma recessão econômica que traz desemprego, de
sespero e acarreta o aumento da fome e da miséria
em nosso País.

Sr. Presidente, as medidas de fortalecimento do
Programa Nacional do Álcool já estão sobejamente
estudadas, já são do conhecimento das autoridades
governamentais, dos técnicos dos vários Ministérios
envolvidos, e não entendemos por que não são ado
tadas.

Por várias vezes, dirigimo-nos aos Ministros da
área econômica, falamos com o Presidente da Repú
blica, e as coisas não acontecem. São medidas sim
ples, como o pagamento dos subsídios devidos aos
produtores de cana e às indústrias produtoras de ál
cool do País. O dinheiro existe, está depositado, foi
gerado pelo próprio setor de combustíveis, mas a bu
rocracia da Agência Nacional de Petróleo e dos vários
órgãos do Governo Federal envolvidos nessa ques
tão não faz com que esses subsídios sejam pagos a
quem é devido.

Sr. Presidente, o setor, que já chegou a ter uma
renda de 13 bilhões de reais, por falta de decisão do

Governo, teve sua receita reduzida para 7 bilhões de
reais, o que mostra como ele enriqueceu e ficou po
bre, mostra também como a crise abateu-se tanto so
bre o setor industrial quanto sobre o setor rural, os
produtores de cana-de-açúcar.

Outra medida seria o financiamento pelo Banco
do Brasil dos estoques de álcool existentes nas várias
unidades produtoras do País.

Apesar de todas as dificuldades, das taxas de
juros escorchantes, como bem reconhece o Presi
dente da República, o setor conseguiu produzir e
tornar-se o maior produtor mundial de álcool. Tanto
é assim que existe hoje um excedente, sob a forma
de estoque, da ordem de 9 bilhões de litros de álco
ol, mas os produtores não têm ajuda do Governo,
sobretudo do Banco do Brasil, para financiar esse
estoque. I

Há uma decisão, Sr. Presidente, que poderia
ampliar rapidamente a demanda por álcool, diminuin
do esse estoque. Seria uma decisão do Governo Fe
deral de elevar de 24 para 96% a mistura de álcool na
gasolina, o que já ajudaria o setor. Mas isso não é
adotado.

Outra medida seria autorizar a adição de pelo
menos 3% de álcool ao diesel, o que iria inclusive
melhorar a qualidade do diesel. O álcool funcionaria
como aditivo a esse combustível, dando uma contri
buição enorme para a elevação da sua demanda e
ajudando, sobretudo, a despoluir nossas cidades.
Essa medida foi sobejamente estudada, empresas fa
bricantes de motores fizeram várias experiências,
monitoraram vários ônibus que utilizaram misturas
bem maiores de álcool no diesel, mas a decisão não
sai.

Refiro-me ainda a uma outra medida, que
também seria muito importante: a adoção, de uma
vez por todas, de um projeto que já foi feito em ou
tros países: a renovação da frota obsoleta de auto
móveis.

Temos hoje, Sr. Presidente, m~lhões de automó
veis com dez, quinze anos de fabricação. Esses veí
culos poderiam ser trocados por carros novos movi
dos a álcool, com a diminuição de impostos federais e
estaduais, com um bônus dado pelas próprias monta
doras, e com o apoio dos produtores de álcool, que
poderiam oferecer gratuitamente urna quota de com
bustível para esses novos compradores de carro a ál
cool.

Tudo isso, Sr. Presidente, ampliaria a demanda
de álcool em nosso País, mas, lamentavelmente,
essa medida não é adotada. A França já fez isso,
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como também a Itália e a Argentina e outros países.
Há até empresas dispostas a investir em nosso País
para montar indústrias que iriam reciclar os automó
veis velhos, mas a decisão de implantar o programa
da renovação da frota não é tomada.

Sr. Presidente, é lamentável que haja tão pouca
sensibilidade por parte da equipe econômica com re
lação às questões ligadas sobretudo ao desemprego,
à miséria, às desigualdades sociais.

Quando o Presidente do Senado, Senador
Antonio Carlos Magalhães, disse que a equipe eco
nômica dificilmente receberia um pobre, quis dizer
que toda a equipe econômica só tem uma preocupa
ção: cumprir as metas do FMI.

Integramos um partido que dá sustentação ao
Governo, mas não aceitamos, em hipótese alguma,
que um país da dimensão do Brasil, com o potencial
do Brasil, que tem as desigualdades que o Brasil
tem, resuma seu projeto de Nação a atender as me
tas do FMI. É muito pouco para o nosso grande
País. É muito pouco para uma Nação que anseia se
desenvolver, gerar emprego para os seus jovens
que estão chegando ao mercado de trabalho, dimi
nuir suas desigualdades regionais, eliminar as in
justiças e promover a igualdade social entre os
seus habitantes.

O Sr. Agnaldo Muniz - Permite-me V. Ex! um
aparte?

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço, com sa
tisfação, o nobre Deputado.

O Sr. Agnaldo Muniz - Deputado Joel de Hol
landa, quero parabenizar V. Exª pela brilhante exposi
ção a respeito do momento por que passa a Nação,
quando estamos cumprindo metas do FMI. Concordo
com V. Exli quando diz que o País merece muito mais
do que estar simplesmente cumprindo metas de or
ganismos internacionais, porque somos uma Nação
soberana e devemos caminhar para o desenvolvimen
to, olhando para nossas realidades regionais para que
não haja desproporções, como está havendo nos dias
atuais, para que não haja diferenças do Norte e Nor
deste com o Sul e Sudeste. Vemos camadas da socie
dade sofrendo. E quando olhamos para o lado do de
semprego, vemos que as últimas pesquisas do Dieese
revelam que, somente no Estado de São Paulo, há
mais de 800 mil pessoas desempregadas, sem contar
os jovens que estão entrando agora no mercado de
trabalho sem perspectivas de conseguir um emprego.
Outro ponto que devemos observar, e é muito impor
tante, é que, anteriormente, havia o pensamento da
pessoa que ficava desempregada de logo encontrar

um emprego. Hoje, há um outro problema muito
sério: a pessoa que está desempregada tem um
fator psicológico negativo contra ela, que é o
medo de estar desempregada, de não conseguir
arrumar outro emprego e de sua família ficar com
problemas. E vemos que tudo isso é originado por
normas estabelecidas pelo FMI. Acho que está no
momento de juntarmos forças, Deputado Joel de
Hollanda. E aqui estou para, junto com V. Exll, lu
tar para vermos projetos governamentais que mo
difiquem esse panorama. Mas é fundamental que
a nossa soberania, acima de tudo, seja preserva
da. Não nos devemos curvar ao FMI e, sim, diante
das necessidades do povo brasileiro.

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço a
V. ExIl, nobre Deputado Agnaldo Muniz, o aparte.

Devo dizer a V. Exll que me preocupa que a equi
pe econômica do Governo só tenha como objetivo
justamente o equilíbrio macroeconômico do País, a
estabilidade da moeda.

A estabilidade da moeda é importante - todos
n6s dev~mos lutar por ela -, mas não deve ser esse
o único objetivo de um país. Temos de ter compro
misso com as gerações novas que estão ingressan
do no mercado de trabalho, os jovens que estão se
formando, saindo das escolas técnicas e dos cursos
universitários e somando-se aos milhares de de
sempregados, muitos deles indo para a marginalida
de porque não têm como prover seu sustento e o de
suas famílias.

Não se pode mais esperar. Antes falava-se
que era preciso esperar que o bolo crescesse, para
depois distribuí-lo; agora falam em, primeiro, esta
bilizar a moeda, para s6 depois melhorar as condi
ções de vida do povo. Esse me parece um grande
equ ívoco, e o Presidente da República está come
çando a sentir as suas conseqüências. S. ExA, que
chegou a ter a aprovação de aproximadamente
80% da população brasileira, hoje tem uma desa
provação quase nos mesmos índices. Eu diria que
hola o Presidente da República talvez não possa
deslocar-se pelos Estados, em função do clima até
de hostilidade, de revolta que vai encontrar não só
nas cidades do Norte e do Nordeste, mas também
em centros desenvolvidos e industrializados como
São Paulo, considerado a locomotiva do nosso
País. Lá S. Exll vai deparar-se com a revolta das fa
mílias, porque não existe hoje no Brasil uma família
que não esteja enfrentando o drama do desempre
go. E mesmo aqueles que estão empregados estão
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temerosos de amanhã ou depois de amanhã virem
a perder seus postos de trabalho.

Tenho dito em todas as minhas intervenções
que, já que o Presidente da República não pode
se deslocar para todas essas regiões, pelo menos
a sua equipe econômica, seus técnicos, seus auxi
liares imediatos deveriam ver o que está aconte
cendo. Estamos voltando de um recesso de um
mês, em nossos Estados, quando todos sentimos
na própria carne a revolta, a insatisfação, o drama
de pais de família em todas as cidades brasileiras,
pedindo-nos providências para diminuir o desem
prego e melhorar o quadro de fome, de pobreza,
de miséria que se está espraiando em nosso País,
com conseqüências graves no âmbito da violência
urbana.

Temos de conciliar os objetivos macroeconô
micos, aqueles voltados para a estabilização da
nossa moeda, sem descuidar, porém, em nenhum
momento sequer, de preservar o maior número de
empregos possível, ou de gerar novas vagas nos
setores produtivos do País.

Ouço, com satisfação, o Deputado Jorge Cos-
ta.

o Sr. Jorge Costa - Nobre Deputado Joel
de Hollanda, é uma satisfação muito grande po
der aparteá-Io neste momento e parabenizá-lo
pelo brilhante pronunciamento. Quero associ
ar-me às grandes preocupações de V. Ex!! quan
to à crise de um setor tão importante da econo
mia brasileira como o setor canavieiro. É real
mente uma tristeza saber que o Governo diminui
o incentivo a essa grande indústria que, sem dú
vida alguma, alavancou, alavanca e alavancará
a economia do Nordeste sozinha. Sinto muito
que o nosso Governo - e eu também sou do
PMDB - ache difícil subsidiar, ajudar uma indús
tria tão importante como essa, que gera empre
go e renda a milhares e milhares de brasileiros
que vivem carentes no Nordeste, hoje sem ne
nhuma condição de vida. Não vou entrar em con
siderações sobre a prioridade desse setor - va
mos deixar isso para lá -, mas acho que o Go
verno deveria pensar bem e acreditar que, ao
subsidiar, está enriquecendo, indiretamente, o
País, dando trabalho a milhões de brasileiros
que estão hoje na pendura. Sinto-me orgulhoso
de poder aparteá-Io neste brilhante pronuncia
mento. Muito obrigado.

o SR. JOEL DE HOLLANDA - Eu é que agra
deço a V. Exil, nobre Deputado Jorge Costa, o apar
te com que me distinguiu. Incorporo suas observa
ções, com muita alegria, às minhas palavras.

Nobre Deputado, o mais estranho é que os re
cursos para os subsídios a que V. Ex· se referiu já
existem; foram gerados pelo próprio setor de com
bustíveis.

Toda vez que abastecemos nossos carros
com gasolina é gerado um adicional para uma
conta da Petrobras, que permite subsidiar tanto o
produtor de cana-de-açúcar como o produtor de
álcool, através do chamado subsídio de competi
tividade do setor.

Os recursos existem e estão depositados na
Agência Nacional de Petróleo, apenas não há a de
cisão de repassá-los para os produtores. Como re
sultado, o setor, já descapitalizado, deixa de receber
uma receita a que têm direito e termina invibializado,
encerrando suas atividades. Cada destilaria que fe
cha suas portas é uma unidade que deixa de com
prar matéria-prima, a cana-de-açúcar. O produtor de
cana-de-açúcar, que não recebe dinheiro pela sua
matéria-prima, desemprega no campo e leva a fome
e a miséria não somente para cidades do Nordeste,
mas também de São Paulo, Paraná, Mato Grosso,
Minas Gerais, todas onde existe produção de ca
na-de-açúcar.

Vejam, Srs. Deputados, o contra-senso: fica o
Governo, de um lado, gastando bilhões de reais
para assentar os sem-terra. E, de outra parte, por
falta de decisão política em relação ao programa
do álcool, esse mesmo Governo gera milhares de
desempregados no setor agrfcola e no setor indus
trial.

Nunca é demais lembrar que o setor canaviei
ro é o que emprega a maior quantidade de
mão-de-obra de forma descentralizada no País in
teiro, com carteira assinada e todos os direitos re
conhecidos pela legislação trabalhista. Pois bem.
Por falta de decisão política, há desemprego e fe
chamento de destilarias, sobra de matéria-prima,
aviltamento do preço do álcool, do açúcar e da pró
pria cana-de-açúcar.

Em Pernambuco - agora falo especificamen
te do meu Estado -, Palmares, Barreiras e Caten
de, por exemplo, são hoje cidades-problema, por
que está decadente a produção de açúcar e álco
ol. O resultado é o enorme aumento da pobreza.
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Muitas cidades do Nordeste estão sobrevivendo
hoje à custa do dinheiro recebido pelos apo~enta

dos, que chega mês a mês. Todo o comércIo es
pera por esse dinheiro para fazer circular alguma
riqueza no Município. Essa situação é decorrência
do desmantelamento de toda uma cadeia produti
va do setor sucroalcooleiro.

Mais grave, Sr. Presidente, é que, no mês de
julho próximo passado, completaram-se vinte
anos do primeiro automóvel a álcool produzido no
País. Há duas décadas, o Brasil, pioneiramente,
desenvolveu a tecnologia do motor a álcool, que
passamos a adotar em resposta ao grande desa
fio que o comércio internacional de petróleo nos
impôs. Chegamos a ter 96% dos automóveis pro
duzidos pelas montadoras nacionais movidos a ál
cool; chegamos a produzir 800 mil veículos a álco
ol por ,ano, e hoje não produzimos sequer 2 mil.
Cada veículo a álcool montado gera trinta empre
gos na área do seu combustível. A relação é de
um emprego na montadora para cada trinta na ca
deia produtiva do álcool.

Lamentavelmente, por mais que apresentemos
esses dados ao Presidente da República e à sua
equipe econômica, não há uma decisão no sentido
de fortalecer esse programa.

Todas as circunstâncias, hoje, Sr. Presidente,
são favoráveis à reativação do Programa Nacional
do Álcool. O petróleo está chegando ao patamar de
27 dólares por barril, com tendência de alta. Isso
significa que, aumentando a utilização do álcool
como combustível, estaremos deixando de importar
petróleo, deixando de mandar nossas divisas para o
exterior.

a Presidente Abraham Lincoln dizia, com
simplicidade e modéstia, que não entendia muito
de comércio internacional, mas sabia que, toda vez
que comprava um terno inglês, mandava o dinheiro
para a Inglaterra e recebia o terno. E quando com
prava um terno nos Estados Unidos, recebia o ter
no e o dinheiro ficava no seu próprio país. Lincoln
tinha essa visão de como era importante desenvol
ver a indústria norte-americana, fortalecer o setor
produtivo do seu país.

Nós, Sr. Presidente, temos a tecnologia do ál
cool e exportamos essa tecnologia. O governo nor
te-americano, que veio aqui e a copiou, já tem, hoje,
o segundo maior programa de álcool do mundo.

O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado, V.
Ex- me permite um aparte?

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço, com sa
tisfação, o nobre Deputado Severino Cavalcanti.

o Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Joel
de Hollanda, o pronunciamento de V. ExA é de toda a
bancada de Pernambuco. Todos deveriam estar aqui
para aparteá-Io e mostrar que as suas argumenta
ções têm a maior procedência. Eu falo em relação
aos Municípios da zona da mata sul, onde há um
verdadeiro colapso por falta de uma solução para
aqueles que querem trabalhar e para aqueles que
querem produzir. Então, o que vejo, nobre Deputado
Joel de Hollanda, é que há um descaso total. Procu
ra-se complicar as coisas para então se ter, talvez,
facilidades. Espero que o Governo tome providências
imediatas no sentido de resolver o problema da mata
sul de Pernambuco, como também da mata norte. Já
não é só a mata sul que está sofrendo; é todo o
Estado de Pernambuco. Hipoteco irrestrita solidarie
dade a V. Ex! pelo pronunciamento, que interpreta o
pensamento de todo Pernambuco. Parabéns Depu
tado Joel de Hollanda.

o SR. JOEL DE HOLLANDA - Obrigado, no
bre Deputado Severino Cavalcanti.

Sr. Presidente, concluo dizendo apenas o se
guinte: todas as circunstâncias são favorávei~ a que
o Governo reative o Programa Nacional do Alcool -
o preço do petróleo a nível internacional, o fato de o
Brasil estar mergulhado na maior crise de emprego
de sua história e dispor de um setor produtivo de ál
cool capaz de produzir 16 bilhões de litros de álcool,
produção suficiente para abastecer não somente os
3 milhões e 800 mil automóveis a álcool atualmente
existente em nosso País. Até mesmo um cresci
mento dessa frota de carros a álcool da ordem de
2% a 3%, o setor produtivo desse combustível está
pronto para abastecer.

a que falta é decisão do Presidente da Repú
blica e de sua equipe econômica. Por esta razão,
mais uma vez levanto minha voz para dizer: Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, se V. ExA está
sentindo aqui em Brasília os repetidos protestos de
cidadãos procedentes de todos os Estados brasilei
ros é porque seus problemas não estão sendo en
frentados. Para fazer face ao desespero da popula
ção, temos de gerar mais emprego. E uma das for
mas eficazes para atingir esse objetivo é através do
Programa Nacional do Álcool.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA RELATIVA

A REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO

JULHO/1999

Oficio PS/RI n.·

2086, de 01.07.99, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do AVISO
n' 363/GM, de 30.06.99, do Mlnlsténo da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.O451, de 1999.

2087, de 020799, à Casa CIvil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n.o 307, de 1999, de autoria do Deputado JORGE
COSTA, que SUgere ao Poder Execuitvo, por intermédio do Mlnlsténo da
PrevidênCia e ASSistência SOCial, a criação de fonte alternativa de
finanCiamento do Sistema ÚniCO de Saúde -ISUS.

2100,

2101,

2102,

2103,

de 05.07.99, ao Deputado BISPO WANDERVAL, encaminhando cópia
do OfICia n' 100/GM-MEC, de 02.07 99, do Ministéno da Educação,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n,' 431,
de 1999.

de 05.07 89, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do Olfclo

n o 99/GM, de 02.07.99, d.o MInistério da Educação, ': prastando
esclareCimentos sobre as quesitos constantes do RI n.' 448, de 1999.

de,05.07.99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do
AVISO n.o 784/GM/MT, de 29.06.99, do Mlnisténo dos Transportes,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.' 500,
de 1999.

de 05 07 99, ao Deputado CUNHA BUENO, anClSmlnhando cópia do
AVISO n' 362/GM. de 30.06 99. do Ministério da Saúde, prestando
esciareclmentos sobre as quesitos constantes do RI n.' 510, de 1999.

2088,

2089,

2090,

2091,

2092,

2093,

2094,

2095,

2096,

2097,

2098,

2099,

de 02.07.99, à Casa CIvil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação n o 319, de 1999, de autoria do Deputado DR. HÉLIO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédiO do Mlnlsténo da Saúde, a
Inserção de advertênCia sobre os males causados pelo consumo de
álcool nas propa9andas de bebidas alcoólicas.

de 1208.99, à Casa Civil da PreSidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n o 322 de 1999 de autona do Deputado LUIZ
BITIENCOURT, que sUgere ao Poder Executivo a adoção de medidas
urgentes para a cnação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em
Mato Grosso do Sul.

de 0507.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n.o 665-MJ, de 290699, do Mlnisténo da Jusitça, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 254, de 1999.

de 05 07.99, ao Deputado LUIZ BITIENCOURT, encaminhando cópia do
OfiCIO n.· 96/GM/MEC, 30.06.99, do Mlnlsténo da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 315, de 1999.

de 05 07.99, ao Deputado LUIZ BITIENCOURT, encaminhando cópia do

OfiCIO n' 94/GM/MEC, 30.06 99, do MInistério da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.' 313, de 1999.

de 05 07 99, ao Deputado PROFESSOR LUIZINHO encaminhando
cópia do Aviso n o 364/GM, de 30.06.99, do Minisiéno da Saúde,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.' 321,
de 1999.

de 05 07 99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n o 358/GM, 30.06 99, do Mlnisténo da Saúde, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 332, de 1999,

de 05 07 99, ao Deputado LUIZ BITIENCOURT, encaminhando cópia do
OfIcio n • 102/GM-MEC, 02.07 99, do MInistério da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.' 361, de 1999.

de 05 07.99, ao Deputado LUIZ BITIENCOURT, encaminhando cópia do
Aviso n,' 356/GM, de 29 06.99, do MInistério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 365, de 1999.

de 05.07.99, ao Deputado LUIZ BITIENCOURT, encaminhando cópia do
Oficio n.· 103/MEC, de 02 07.99, do Mlnlsténo da Educaçllo, prestando
esclareclmentosJjobre os quesitos constantes do RI n.o 373, de 1999.

de 05.07.99, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do Aviso
n.' 353/GM, de 29 06 99, do MInistério da Saúde, prastendo
esclareCimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos da
Informações n.·s 379 e 496, de 1999.

de 05.07.99, ao Deputado ANTONIO DO VALLE, encaminhando cópia
do OfICIa n· 101/GM-MEC, de 020799, da Minlsténo da Educação,
prestando esclareCimentos sabre os quesitos constantes do RI n,' 392,
de 1999.

2104

2105,

2106,

2107,

2108,

2109,

2110,

2111,

2112,

2113.

2114,

2115,

de 05 07 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, enClSmlnhando cópia do
AVISO n' 361/GM. de 30.0699, do Ministério da Saúde, prestando
esclareCimentos sobre as questtos constantes do RI n,' 516, da 1999.

de 05 07 99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n.' 783/GM/MT. de 29.06.99, do Ministério doa Tref\lPOltn,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constentos do RI n." 580,
de 1999

de 05.07.89, á Deputada VANESSA GRAZZlOTlN, encaminhando cópia
do AVISO n· 360/GM, de 30,06.99, do Ministério da Saúde. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n." 599. de 1999.

de 0507.99, ao Deputado CUNHA BUENO, enClSmlnhando cópia do
AVISO n.' 359/GM. de 30.06.99, do Ministério da Saúde, prastllndo
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.' 639. da 1999.

de 05.07.99, ao Deputado VALDECI OLIVEIRA, encaminhando cópia do
AvISO n.· 136/MME, de 30.06.99, do Mlnlstérlo da Minas e Energia
prestando eeclareclmentos sobre os quesitos ~nlllll do RI n.· lI48,
de 1999.

de 05.07.39, ao Daputado CUNHA BUENO, encamlnlmndo cópia do
Aviso n· 664-MJ, da 29.06.99, do Mlnlet6rio da JustIÇa, Prestando
esclareclmentoe sobre os quasltos constantes do RI 11.°680, uc 1999.

de 05.07,99, ao Deputado LUIZ BITIENCOURT, encaminhando cópia do
Avia0 n,· 134IMME, de 30.0699, do Mlnlslitrio de Minas e Energia,

pr••tando esclarecimantos sobre os quesitos constentes do RI n.' 684,
delggg.

de 05.07.99, ao Deputado LUIZ BITIENCOURT, encaminhando cópia do
Aviso n.· '\35/MME, de 30.06.99. do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os questtos constantes do RI n." 686,
de 1999.

da 05.07.99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, ancamlnhando cópla do
AVISO n.' 138IMME, da 30.06.99. do Mlnlstériu de Minar; e Enlllllla.
prestando Bsclarecll11E'ntos sobre os quesitos constantes do RI n." 692.
de 1999.

de 05.07.99, ao Deputado VALDIR GANZER. encaminhando cópia do
Aviso n.· 1331MME, de 30.06.99, do Ministério de Minas e Enargla
pl'8etendo esclaredmentos sobre os queertos constantes do RI n.' 702:
de 1999.

da 05.07 r j, ao Daputado MRCOS AFONSO, encaminhando cópia do
Aviso n.· 1331MME, da 30.06.99, do Mlnisténo de Minas e Enargla,
prastendll e Iclareclmentos sobre oe quasitos constantes do RI n.· 702,
d,,11100.

de 05 07.99, eo Deputado DJALMA PAES, encaminhando cópia do
Aviso n.' 132/MME. de 30.06.99. do MInistério de Minas e Energia,
soliCitando prorrogaçlodo prazo para resposta do RI n.' 742, de 1999.
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2116,

2117,

2118,

211P,

2120.

2121,

2122,

2123,

2124,

2125,

2126,

2127,

2128,

2129.

de 05.07.99, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia
do OflClOiMEPF/n.·,15, de 01.07.99, do Ministério Extraordinário de
PoIltlca Fundiária, prestando esclarecimentos sobre os quesrtos
constantes do RI n.· 749, de 1999.

de 05.07 99. ao Deputado BISPO RODRIGUES, encaminhando cópia do
OflClO n· 1601AGUlSG-CT, de 02.07.99, da AdvocaCla·Geml da Umllo,
prestando esclereclmentos aobre os quesitos conlllantes do
Requerimentos de InformaçAo n.". 753, 754 e 755, de 1999.

de 05.07 99, ao Deputado RICARDO MARANHÃO, encaminhendo cópia
do Aviso n.· 127IMME, da 30.06.99, do Mlnletério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos lIObrB os quultos conatantes do RI n· 851,
de 1999.

de 05.07.99, ao Deputado RICARDO MARANHÃO, encaminhando cópia
do AVIfD n.· 137IMME, de 30.06.99, do Ministério de Minas e Enargla,
prestando esclarecimentos aobre OI quelltol constantes do RI n.· 852,
de 1999.

de 05.07.99, DO Deputado eUNHA BUENO, encaminhando ClÓpie do
Oflclo n." 171/GABIN/SEDU/PR, de 30.06.99, da Secretaria de
Deaenvolvimento Urbano. prestando esclareclmentol lobre 06 quesrtos
conaIllnlel do RI n.· 877, de 1999.

de 05.07.99. à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encemlnhando cópia
do OflclolMEPF/N" 119, de 02.07.99. do Mlnlat6r1o Exlrlordlniria de
PoIltJca Fundiária, prestando esclarecimentos sobre OI qllllltos
ccnllantes do RI n • 928, de 1999

de 05.07 99, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando cópia
do AVISO n· 354/GM, de 29 06 99, do Mlnlltério de Sa~de, preetando
esclarecunentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 993, de 1999.

de 1207.99, ao Deputado DOMiCiANO CABRAL, encaminhando cópia
do AVISO n· 978-C CIVIL, de 02.07.99, da Casa CIvil da Presid.ncll da
República que envia cópia do AVISO n" 735, de 22.06.99, do Mlnlatérlo
dos Transporles. prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.· 70. de
1999

de 12 07 99, ao Deputado CONFUCIO MOURA, encaminhando cópia do
Aviso n· 979·C.CIVII, de 02 07 99, da Casa Civil da PresldênClB da
RepúbllC8 que envia copia do Aviso n" 173, de 21.06.99, do Ministeno do
Desenvolvimento. Indústria e Comércio. prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n." 80, de 1999.

de 12.0799, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando cópia
do AVISO n· 986·C CIVil, de 02 07 99, da Gasa CiVil da Presidência da
República que envia cópia do AVISO n.· 785, de 22.06 99, do Ministério
dos Transporles, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n." 95, de
1999

de 12.07.99, à COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, encaminhando
cópia do Aviso n " 980.0 CivtI, de 02.07.99, da CllSlI Civil da PIlllNd6ncIa
da República que envia CÓplB dos A~ n." 113. de 16.06.99 e cóplB
do OficIO n"13, de 15 06 99, dos Minislilrlolo do TrabBIho e Emprego. da

Justiça e das Relações exteriores, preatendo eaàareclrnentos .oore a
Indicação n • 115, de 1999.

de 12.07.99. ao Deputado AIRTON OfP?~ c:ópIe do AYlso
n.· 981·C Civil, de 02.07.99. da Casa Clvll dll PtHid6ncla da RepO!llica
que envia cópia do Avia0 n.· 534, de 204.06.99. do MInItll6rio da
Agncultura e do AblIstec:lmar*l, prwtando eecllIrecirnerl ao/lrll a
Indicação n • 119. da 1999.

de 12.0799, ao Deputado FERNANDO CORUJA, tl!lC8II1klhInd c:ópIB
do Aviso n" 987-C.CIvI, de 02.07.;;, da Casa Cfvi da PreIiclancia da
República que envia c:ópIB do Avia0 n.· 781, de 29.06.911, do MIrlW6rio
dos Transportes, prestando eaclal'llCimer*la &Obre a 1i1dIC8Çlo 0.° 129,
de 1999

de 12 07 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT. encamlnhando 00pIa do
AVISO n" 982-C CIVil, de 02.07.Q9, da c... CIVil da PreeId6lIcla da
Repúbhca que envia cópia do Avieo n.· 133, de 23.06.99, do MInlel6rkl
do Esporte e Turismo, prMtllndo IItd8reclmentos sobnt a lndIcaçIo n,o
150. de 1999.

2130.

2131,

2132.

2133,

2134,

2135,

2136,

2137,

2138,

2139,

2140,

2141,

21042.

2143,

2144,

de 12.07.99, ao Deputado ZÉ INDIO, encaminhando cópIa do AVISO n.·
983-C.CIVII, de 02.07 99, da Casa CIVil da PresidênCia da República que
envIa cópia do AVISO n.· 247, de 18.0699, do Mlnrstério da Educação.
prestando esclareCimentos sobre a Indicação n ·'57, de 1999

de 12 07 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cópIa do
Aviso n." 984-0 Civil, de 020799, da Casa CIVil da PresidênCIa da
República que envia cópia do AVISO n." 789, de 29.06 99, do Ministério
dos Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n." 193.
de 1999.

de 12.07.99, ao Deputado MARÇAL FILHO, encaminhando cópia do
AvISO n· 988-C.CIVII, de 02 07.99, da Casa CIVil da PreSidência da
República que envia cópia do Aviso n" 533, de 24.06.99, do Mlnisténo
da Agncu~ura e do AbasteCimento, prestando esclarecimentos sobre a
indicação n " 200, de 1999.

de 1207.99, ao Deputado JOSÉ PIMENTEL, encaminhando cópia do
Aviso n· 989-C.CIVII, de 02 07 99, da Casa ClvtI da PresidênCIa da
República que envia cópia do Oficio n.· 15, de 18.06 99, do Ministéno

das Relações Extenores, prestando esclareCimentos sobre a Indicação
n," 203, de 1999

de 12.0799, ao Deputado MARCOS DE JESUS. encaminhando cópia do
AVISO n" 990-C CIVil. de 020799, da Casa Civil da PresidênCIa da
República que envia cópia do AVISO n." 250, de 25 06 99, do Ministério
da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n " 215, da
1999.

de 120799, ao Deputado JOSÉ UNHARES, encaminhando cópia do
Awm n" 991-C CIVtI, de 020799. da Casa CIVtI da PreSidênCia da
República que envia copia do AVISO n o 788, de 29 06 99. do Mlnisléno
dos Transporles. prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.o 233,
de 1999

de 1207.99, ao Deputado ALBERTO FRAGA. encaminhando cópIa do
AVISO n" 992-C CIVil, de 02.0799, da Casa CIVil da PreSidência da
República que envl8 cópia do OfiCIO n· 17, de 28 06 99, do Ministério
das Relações Extenores, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n,o 253, de 1999.

de 12.0799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Avia0 n.· 369/GM, de 01 07 99, do Mlnrsténo da Saúde, prestando
8llclalllClmentos sobre os quesitos constantes do RI n· 193, de 1999.

de 12.07.99. ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cópia do
Avia0 n.· 677-MJ, de 020699. do Mlnlstêno das Comunrcações,
preltandO esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o 376,
de 1999.

de 12.07.99, à Deputada LUCI CHOINACKI, encaminhando cópia do
Aviso n.o 335IMF, de 05.07.99, do Minlsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 395, de 1999

de 12.07.99, ao Deputado NEY LOPES, encaminhando cópia do Aviso
n" 334/MF, de 050799, do Ministério da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 471, de 1999.

de 12 07.99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando CÓp18 do
Oficio n" 9841MMAlGM, de 08.07.99. do Ministério do Melo Ambiente,

prestando esclarecimentos sobre os quesrlos constantes do RI n" 539,
de 1999.

de 12.07.99, ao Deputado JDÃO PAULO, encaminhando cópia do AVISO
n,o 323/MF, de 05.07.99, do Ministéno da Fazende, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n " 572, de 1999.

de 120799, ao Deputado CUNHA BUENO, encamlnhendo CÓpiB do
Aviso n" 108/Me, de 02.07.99. do Minlsténo das Comunicações,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 582,
de 1999

de 12.0799, ao Deputado ALOiZIO MERCADANTE. encaminhando
cópia do AVISO n" 354/MF, de 070799, do Ministério da Fazenda,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 60l5,
de 1999.
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2145,

2146,

2147,

2148,

2149,

2150,

2151,

2152,

2153,

2154,

2155,

2156,

2157,

2158,

2159,

2160,

2161,

2162,

de 12.0799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópIa do
AVIso n.· 344/MF, de 06 0799, do Mimstério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 608, de 1999

de 1207.99, ao Deputado MARCOS CINTRA, encaminhando cópIa do
Aviso n.· 351/MF, de 07.0799, do Ministéno da Fazenda, prestando
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI n • 646, de 1999

de 1207.99, ao Deputado MARCOS CINTRA, encaminhando cópIa do
Aviso n.· 3391MF, de 06.07.99, do Ministério da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesItos constantes do RI n· 647, de 1999

de 12.07.99, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n.· 3501MF, de 0707.99, do Minlsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesrtos constantes do RI n.· 650, de 1999.

de 1207.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n.· 347/MF, de 06.07.99, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI n • 679, de 1999.

de 12.07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encamInhando cópia do
AVISO n· 333/MF, de 0507.99, do Mlnisténo da Fazenda, prestando
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 681, de 1999.

de 120799, ao Deputado PEDRO EUG~NIO, encaminhando cópia do
AVISO n.· 371/GM, de 01.0799, do MlnlSténo da Saúde, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 694, de 1999.

de 120799, ao Deputado MARCOS CINTRA, encaminhando cópia do
AVISO n.· 341/MF, de 06.0799, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclareCImentos sobre os quesItos constantes do RI n.· 698, de 1999

de 12.0799, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia do
AVISO n· 342/MF, de 060799, do Mlnlsterio da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesJ!os constantes do RI n • 701, de 1999.

de 12.0799, ao Deputado FERNANDO FERRO. encaminhando cópia do
AVISO n.· 343/MF, de 06.07 99, do Mlnisténo da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 744, de 1999

de 1207.99, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando CÓpia do
AVISO n.· 3451MF, de 06.0799, do Mintsténo da Fazenda. prestando
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI n • 763, de 1999.

de 12 07.99, ao Deputado PEDRO EUG~NIO, encaminhando cópia do
Oficio n· 33/SGEXlDOP/ARC·MRElAEFI, de 02.0799, do Mimsténo
das Relações Extenores, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.· 836, de 1999.

de 1207.99, ao Deputado LUCIANO PIZZATTO, encaminhando cópia do
AVISO n· 3461MF, de 06.07.99, do Mimsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 837, de 1999.

de 120799, ao Deputado DE VELASCO, encaminhando cópia do AVISO
n.· 394/GM. de 02.0799, do Mlmsténo da Saúde, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 641, de 1999.

de 1207 99,à COMISSÃO ESPECIAL DO PLP N.· 18/99 
RESPONSABILIDADE FISCAL, encaminhando cópia do Aviso n.·
355/MF, de 07.0799, do Mimstério da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 843, de 1999.

de 120799, ao Deputado GERALDO MAGELA, encaminhando cópia do

AVISO n.· 353/MF, de 07.0799, do Mmistério da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 845, de 1999.

de 12.07.99, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. encamInhando copia
do AVISO n.· 340/MF, de 06.07.99, do Ministéno da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 846, de 1999

de 120799. ao Deputado AVENZOAR ARRUDA, encaminhando 06pta
do AVISO n.· 352/MF, de 07.07.99, do Mimsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 648, de 1999.

2163,

2164,

2165,

2166,

2167,

2168,

2169,

2170,

2171,

2172,

2173,

2174,

2175,

2176,

2177,

de 120799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
AVISO nO 3731GM, de 010799, do Mimsteno 'da Saúde, prestando
esclar€clmentos sobre os quesitos constantes do Requenmentos de
Informação nOs 869,973, 978, 880, 890, 897, 900, 907, 909, 912, 913,
914.915,916,917, e 918, de 1999.

de 120799, ao Deputado CUNHA BUENO. encammhando cópia do
OfiCIO n· 154/GABIN/SEDU/PR, de 29,0699, da Secretana de
Desen\lolvlmento Urbano, prestando esclareCImentos sobre os quesitos
constantes do RI n • 870, de 1999

de 12.0799, ao Deputado CUNHA BUENO, encammhando cópia do
OfiCIO n· 165/GABIN/SEDU/PR, de 29 06 99, da Secretana de
DesenvolVImento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n • 871, de 1999

de 1207.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Oficio n· 160/GABIN/SEDU/PR, de 29.06.99, da SecretaM de
DesenvolVimento Urbano, prestando esclareCImentos sobre os quesitos
constantes do RI n.· 876, de 1999

de 12,07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópta do
OfiCIO n· 1621GABIN/SEDU/PR, de 290699, da Secretana de
DesenvolVimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n • 882, de 1999.

de 1207.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Oficio n.· 147/GABIN/SEDUlPR. de 29.0699, da Secretana de
DesenvolVimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.· 885, de 1999.

de 120799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando copia do
Oficio n· 157/GABIN/SEDUlPR, de 2906.99, da Secretana de
DesenvolVimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n· 888, de 1999.

de 1207.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfiCIO n.· 158/GABIN/SEDU/PR, de 29 06 99, da Secretana de
DesenvolVimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constan\es do RI n • 891, de 1999.

de 1207.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfiCIO n· 159/GABIN/SEDU/PR, de 29.06.99, da Secretana de
Desenvolvimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constanles do RI n.· 895, de 1999

de 12.07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfiCIO n· 163/GABIN/SEDU/PR, de 29.06.99, da Secretana de
DesenvolVimento Urbano, prestando esclareCImentos sobre os quesitos
constantes do RI n.· 896, de 1999

de 12,07,99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfiCIO n.· 148/GABIN/SEDUlPR, de 290699, da Secretana de
DesenvolVimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n • 904, de 1999

de 120799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Oficio n· 156/GABIN/SEDUlPR, de 2906.99, da Secretana de
DesenvolVImento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n • 952, de 1999

de 12.07,99. ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfiCIO n· 164/GABIN/SEDU/PR, de 29.06 99, da Secretana de
Desenvolvimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.· 955, de 1999.

de 120799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfiCIO n.· 149/GABINISEDU/PR, de 29.0699, da Secretana de
Desenvclvlmento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantas do RI n • 956, de 1999.

de 120799, ao Deputado CUNHA BUENO, encammhando cópia do
OfiCIO n· 150/GABIN/SEDU/PR, de 29.0699, da Secretana de
DesenvolVimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.· 957, de 1999
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2178.

2179.

2180.

2181,

2182.

2183,

2184.

2185,

2186,

2187,

2188.

2189,

2190,

2191,

de 12.07.99. ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfIcio n." 151IGABIN/SEDU/PR, de 290699, da Sacretana de
DeaanvoMrnenfo Urbano, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
COOlIIanteado RI n· 958, de 1999

de 12.07.99. ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Ofk:io n." 1521GABIN/SEDUlPR, de 29.06 99, da Secretaria de
e-vatvirnIInIo Urbano, prestando esclareclrnentos sobre os quesitos
cons!llnlies do RI n.· 959, de 1999.

de 12.07.99, ao Oeputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfIcio n." 1531GABIN/SEDU/PR, de 29.0699, da Secretana de
Desenvolvlmento Urbano, prestando esclareCImentos sobre os quesrtos
constantes do RI n • 960, de 1999

de 12,07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópla do
Aviso n· 370/GM, de 01.07.99, do Ministério da Saúde, prestando
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI n • 961, de 1999

de 12 07 99, à COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA, encaminhando
cópia do AVISO n.· 149IMME, de 07 07 99, do Mlmsténo de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI
n.· 966, de 1999.

de 12.0799, ao Deputado PEDRO EUG~NIO, encaminhando cópia do
Aviso n.· 144/MME, de 07.07 99, do Mlnisléno de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n.· 980,
de 1999.

de 12.07.99, ao Deputado CONFÚCIO MOURA, encaminhando cópl8 do
Aviso n.· 993-C CIVil, de 02.07 99, da Casa CIvil da Presidência da
República que envia cópl8 do Aviso n" 147, de 21.06.99. do Mlnlsléno do
Melo Ambiente, prestando esclareclrnooios sobre a Indicação n.· 1.177,
de 1998

de 120799, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO, encaminhando
cópia do Aviso n.· 994-C Civil, de 02 0799, da Casa Civil da PresidênCia
da República que envia CÓpia do Aviso n° 731, de 22 06.99, do Ministério
dos Transportes, prestando esclaT8Clmentos sobre a Indicação n.· 1 373,
de 1998.

de 1207,99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso n" 971-C Civil, de 020799, da Casa C,v,l da PreSidência da
República que envia cópia do Aviso n" 599, de 18.06 99, do Ministério
da Justiça, prestando esclarecImentos sobre a Indicação n • 14, de 1999

de 1207.99, ao Deputado GERALDO SIMÕES, encaminhando cópia do
Aviso n.· 972-C.CIVil, de 02.07 99, da Casa Civil da PresidênCIa da
República que envia cópia do AVISO n "737, de 22.06 99, do Mimstério
dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.· 24, de
1999

de 120799, ao Deputado NELSON PELLEGRINO, encammhando cópia
do AVISO n.· 973-C Civil, de 02 07 99, da Casa CIvil da PreSidência da
República que envia cópia do Aviso n • 617, de 22.06 99. do Ministéno
da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n." 25, de 1999

de 120799, ao Deputado L1NO ROSSI, encaminhando cópia do AVISO
n· 985-C.ClvlI, de 02.07.99, da Casa CIVil da PreSidência da República
que envoa cópia do Aviso n.· 786, de 29 06.99, do Mlmsténo dos
Transportes, prestando esclareCImentos sobre a Indicação n.· 27, de
1999.

de 1207.99, ao Deputado JORGE COSTA. encaminhando cópia do
Aviso n" 975-C Civil, de 02.07.99, da Casa Civil da Presidência da
Reptlblica que envia cópia do Aviso n· 146, de 21.0699, do Mimsténo
do MeiO Ambiente, prestando eaclaTBClmentos sobre a Indicação n.· 48,
de 1999.

de 12.07.99, ao Daputado EULER MORAIS, encaminhando cópia do
Aviso n." 974-C.Clvil, de 02.07.99, da C8B8 Civil da Presidt\ncia da
República que OOV18 cópia do AVIa0 n.· 310, de 18.06.99, do Mlnisténo
da Saúde, prestando e.sc:larecimenlos sobre a Indlcaçllo n.· 57, de 1999.

2193,

2194,

2195,

2196,

2197,

2198,

2199,

2200,

2201,

2202.

2203,

2204,

2205,

República que enVia cópia do AVISO n • 61, de 18 06 99, do Mlmstérlo da
Cultura, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n· 60, de 1999.

de 12.07.99, ao Deputado MANOEL SALVIANO, encammhando CÓplB do
Aviso n.' 977-C.ivil, de 02.07.99, da Casa CiVil da Presldêncle da
Reptlblica que envia cópia do Aviso n° 600, de 18 06 99, do Mlnlaténo da
Justtça, prestando esclarecimentos sobre a Indlcaçllo n • 62, de 1999.

de 14 07 99, ao Mlmstério da PrevidênCia e AssistênCia Social,
encaminhando cópia do OfICIO n.· 130, de 12.07.99, de autona do
Deputado VALDECI OLIVEIRA, em que reitera o RI n' 438, de 1999.

de 23.07.99, ao Deputado DILCEU SPERAFICO, encaminhando cópia
do Offcio n.· 9131SPREiCPRlPR ,de 1507.99, da Camara de PoUticas
RegionaiS, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n.· 757, de 1999

de 27.07.99, ao Deputado EDINHO ARAÚJO. encaminhando cópia do
Aviso n' 3851MF, de 22.07.99, do Mlmstério da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesrtos constantes do RI n" 695, de 1999.

de 27.0799. ao Deputado JORGE COSTA, encaminhando cópia do
AVISO n· 1.032-C.CiviI, de 15.0799, da Casa CIVil da PresidênCIa da
República que envia cópia do AVISO n.· 171, de 07.07.99, do Miniaténo
do MeIO Ambienta, prestendo esclareCimentos sobre a Indicação n • 104,
de 1999.

de 27.07.99, ao Deputado JORGE COSTA, encammhando CÓplB do
AVISO n.· 1033-C.CIVII, de 15.07.99. da Call8 CIVil da Pmsldência da
República que enV18 cópia do Aviso n· 170, de 07.07.99, do Ministério
do MeiO Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.· 113,
de 1999.

de 12.07.99, ao Deputado LUZ BITIENCOURT, encaminhando cópia do
AVISO n.· 10M-C.Civll, de 15.07.99, da Casa Civil da Presidência da
República que envia CÓjJia do Aviso n.· 374, de 01.07.99, do MIT1IStério
da SalKle, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.· 152, de
1999.

de 27 07.99, ao Deputado LUIZ BITIENCORT, encaminhando cópia do
Aviso n ·1035-C Civil, de 15.07.99, da Casa Civil da Presidência da

República que envia cópia do Aviso n· 145, de 09 07.99, do Mlnlsténo
do Esporte e Tunsmo, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n·
154, de 1999.

de 27.07.99, ao Deputado LUIZ BITIENCOURT, encammhando cópia do
AvISO n.· 1 036-C.Clvli, de 15.0799, da Casa Civil da PreslClência da
República que envia cópia do Aviso n." 144, de 09 07 99, do Mmistério
do Esporte e Tunsmo prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.·
155, de 1999

de 27.07.99, ao Deputado LUIZ BITIENCOURT, encaminhando cópia do
Avia0 n.' 1037-C Civil, de 1507.99. da Casa CiVil da PreSidênCIa da
República que envia cópia do Aviso n,' 146, de 09.07.99, do MITlIsténo
do Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.·
156, de 1999

de 27.07.99, ao Deputado MARÇAL FILHO, encammhando cópia do
Aviso n.· 1038-C.Civil, de 15 07.99, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do AVISO n° 186, de 08 07.99, do MIMístério do
Desenvolvimento, Indústna e COmérciO, prestando esclareCimentos
sobre a Indicação n.· 200, de 1999

dê 27 07 99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do
AVISO n" 1039-C. CiVIl, de 1507.99, da Casa C,Vil da PresidênCia da
Reptlblica que envia cópia do AVISO n.· 178, de 09.07.99, da Secretaria
de Desenvolvimento Urbsno, prestando esclarecimentos sobre a
IndlCllÇêo n.· 226, de 1999

da 27.07.99, ao Deputado PAULO ROCHA, encaminhando cópia do
OfIcio1PGP/n." 123, de 09.07.99, do MIMlstério Extraordinário de Polll,ca
Fundiária, prestando esclarecimentos sobre os quasllos constantas do
RI n.· 302, de 1999.

2192, de 12.07 99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do
Aviso n.· 976-C.Clvil, de 02.07 99, da Casa Civil da Pmsidência da
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2206,

2207,

220B,

2209,

2210,

2211,

2212,

2213,

2214,

2215,

2216,

2217,

2218,

2219,

2220,

de 27 07 99, ao Deputado LUIZ BITIENCOURT, encamInhando cópIa do 2221,
AVISO n.· 543, de 28 06.99, do Mlnlsténo da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n.· 368, de 1999.

de 27.0799, ao Deputado ANTONIO JORGE, encaminhando cópia do 2222,
Oflclo n· 252JMOG, de 12.07.99, do Mlnisténo do Orçamento e Gestão,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 403,
de 1999.

de 27 07 99, à Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, encaminhando cópia
do Oflclo n· 982JMMNGM, de 07.07 99, do Ministéno do MeiO 2223,
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n· 418, de 1999

de 2707.99, ao Deputado GIOVANNI QUEIROZ, encaminhando cópia
do Oflclo n· 980/MMNGM, de 0707.99, do Minlsténo do MeiO 2224,
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesItos constantes do
RI n· 440, de 1999

de 270799, ao Deputado GIOVANNI QUEIROZ, encaminhando cópIa
do Oficio n· 791/SEPRElCPRlPR, de 08.07.99, da Câmara de Polllrcas
Regionais, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do 2225,
RI n ·440, de 1999.

de 27.07 99, ao Deputado JOÃO PAULO, encaminhando cópia do Aviso
n.· 548, de 01.07.99, do Ministéno da Agncultura e do Abastecimento,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 571, 2226,
de 1999.

de 2707.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Oficio n· 814/SEPRElCPRlPR, de 12.0799, da Câmara de Polltlcas
Regionais, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do 2227,
RI n.· 573, de 1999.

de 27.07.99, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia
do OfiCIO n.O 979/MMNGM, de 07.07.99, do MInistério do Meio
Ambiente, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do 2228,
RI nO 600, de 1999.

de 27.07 99, à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE, encaminhando cópia do Aviso n.· 190/GM-MDIC, de
12 07.99, do Mlnlsténo do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 2229,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 605,
de 1999.

de 27 07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n.o 603, de 13.0799, do Minlsténo da Agricultura e do 2230,
AbasteCimento, prestando esclarecimentos sobre os quesrtos constantes
do RI n.O 655, de 1999. .

de 27.07.99, ao Deputado JOÃO CALDAS. encaminhando cópia do
AVISO n.O 362IMf', de 14.0799, do Mtnisténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 842, de 1999. 2231,

de 27 07 99, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia
do AVISO n.O 193IGM-MDIC, de 15.0799, do Mlnlsténo do
Desenvolvimento, Indústna e ComérCIO, prestando esclareCimentos
sobre os quesitos constantes do RI n' 847, de 1999. 2232,

de 27 07 99, ao Deputado DR ROSINHA, encaminhando cópia do AVISO
nO 597, de 1307.99, do Mlnisténo da Agncultura e do Abastecimento, 2233,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 862,
de 1999

de 27.07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Oflclo n.O 155/GABIN/SEDU/PR, da Secretana 'de Desenvolvimento 2234,
Urbano, prestando esclareCImentos sobre os quesrtos constantes do RI
n.O 872, de 1999

de 2707.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso n.· 592, de 13.07.99, do Mlnisténo da Agncultura e do 2235,
AbasteCimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RLo.· 887, de 1999.

de 27.0799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
AVISO nO 593, de 130799, do Mlnisténo da Agricultura e do
AbasteCimento, prestando esclareCImentos sobre os quesitos constantes
do RI n • 905, de 1999.

de 2707.99, à Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, encaminhando cópia
do AVISO nO 112JMC, de 130799, do Mlnlsténo de Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesItos constantes do RI n • 927,
de 1999

de 2707.99, à Deputada ALCIONE ATHAIDE, encaminhando CÓpia do
OfiCIO n.o 249/MOG. de 120799. do Mlnisténo do Orçamento e Gestão,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 934,
de 1999.

de 27.07.99. à COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO
AMBIENTE E MINORIAS, encaminhando cópia do AVISO n· 596.

13.07.99, do MInistério da Agncultura e do AbasteCimento, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n °938, de 1999.

de 27.07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando copia do
Oficio n.O 177/GABIN/SEDU/PR, de 08.0799, da Secretana de
Desenvolvimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n· 942, de 1999.

de 27.07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, j3ncamlnhando cópia do
OfiCIO n.· 175/GABIN/SEDUlPR, de 0807.99, da Secretana de
Desenvolvimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 943, de 1999.

de 27.0799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfiCIO n.o 174/GABIN/SEDU/PR, de 080799, da Secretana de
Desenvolvimento Urbano, prestando esc)arecllllentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 945, de 1999.

de 27.07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
AVISO nO 595, de 1307.99, do Mlnlsténo da Agricultura e do
AbasteCimento. prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes
do RI n °946, de 1999.

de 27.07.99, ao Deputado CUNHA BUENO. encaminhando cópia do
Aviso n.o 594, de 1307.99, do Mlnlsténo da Agncultura e do
AbasteCimento, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes
do RI n °949, de 1999.

de 27.0799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfiCIO n.· 176/GABIN/SEDUlPR, de 08 07 99, da Secretana de
Desenvolvimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.O 950, de 1999.

de 27.07.99, ao Deputado EDUARDO JORGE, encaminhando cópia do
OfiCIOS n's 35 e 36/DPB/ARC-MRE-EREM, de 12.07 99, do Mlnlsteno
das RelaçOes Exteriores, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 969, de 1999.

de 27.07.99, ao Deputado GERALDO MAGELA, encamInhando cópia do
Aviso n· 360/MF, de 12.0799, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 970, de 1999.

de 27.07.99, ao Deputado MÁRCIO BITIAR, encaminhando cópia do
AVISO n.· 591, de 13.07.99, do Mlnlsténo da Agricultura e do
AbasteCImento, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes
do RI N.· 974, de 1999.

de ~7 07.99, ao Deputado LuIs EDUARDO, encaminhando cópia do
Oflclo n.· 250/MOG, de 12.07.99, do Ministério do Orçamento e Gestão.
prestando esclarecimentos sobre os quesItos constantes do RI nO 1.013
de 1999.

de 27.07.99, ao Deputado JOSÉ MACHADO, encaminhando cópia do
Aviso n.· 553, OI 07.99, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 607,
de 1999.
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2236,

2237,

2238,

2239,

2240,

2241,

2242,

2243,

2244,

2245,

2246,

2247,

2248,

2249,

de 30 07 99, à Deputada NICE LOBÃO, encaminhando cópia do Aviso 2251,
n ·1 024-C.Civll, de 13 07.99, da Casa Civil da PresidênCia da Repúbhce
que envia cópia do AVIso n.· 329, de 30.08.99, do Mlnisténo da Fazende,
prestando esclarecimentos sobre a IndicaçAo n.O 22, de 1999.

de 30.07.99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do 2252,
Aviso n.· 1025-C.CIvIl, de 13.07.99, da Casa Civil da Presidência da
República que envia CÓpia do Aviso n" 357, de 30.06.99, do Ministéno da
Saúde, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.o 66, de 1999.

2253,
de 30.07.99, ao Deputado ROBERTO ARGENTA, encaminhando cópia
do OOCIO GM/n.· 126, de 27.07.99, do Ministério Extraordlnáno de
Polltlca Fundiária, prestando esclarecimentos sobos a IndlcaçAo n.· 81,
de 1999.

2254,

de 30.07.99, ao Deputado AIRTON DIPP, encaminhando cópia do Aviso
n.· 1.02a.C Civil, de 13.07.99, da Casa Civil da PresidênCia da Repúbhca
que envia cópia do Aviso n.· 107 de 02.07.99, do Ministério das
Comumcações, prestando esclarecimentos sobos a IndlcaçAo n ° 83, de
1999. 2255,

de 30.07.99, ao Deputado AUGUSTO NARDES, encaminhando cópia do
Avi80 n· 1.047.c.CIviI, de 160799, da Casa Civil da PrOllldênCla da
República que envia cópia do AVlllO n.· 590 de 13.07.99, do Ministério de
Agncultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobos a
IndlcaçAo n.· 186, de 1999 2256,

de 30.07 99, ao Deputado CARLOS DUNGA, encaminhando cópia do
Avl80 n.o 1 o27-C.CIvII, de 13.0799, da Casa Civil da PresldênCIB da
Rapúbllca que envia cópia do OflCIO n.· 736, de 02.07.99, da Secretana
Especial de Polltlcas RegIOnaiS prestando esclareclmentoa sobos a 2257,
Indicaç1lo n.· 206, de 1999.

de 30.07.99, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO, encaminhando
cópia do OOclo n.· 10861MMAlGM, de 2807.99, do Mlmsl6r1o do MeiO
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre 08 quesilos constantes do 2258,
RI n.· 034, de 1999

de 30.07.99, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO, encaminhando
cópia do Aviso n.· 697IMJA, de 140799, do Mlmstério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 35, 2259,
de 1999.

de 30.07.99, ao Deputado OSMAR SERRAGLlO, encaminhando cópia
do Oficio n· 108lGMJMEC, de 16.07.99, do Ministério da EducaçAo,
prestando esclarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n.· 88, 2260,
de 1999.

de 30.0799, so Dep~tado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso n.· 456/GM, de 22 07.99, do Mlnlstilrlo da SaMe, prestando
esclarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n.· 279, de 1999 2261,

de 30.07.99, ao Deputado AVENZOAR ARRUDA, encaminhando cópia
do Oficio n· 1087/GM, de 2807.99, do Ministério do Melo Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre os quesilos constantes do RI n.· 358,
de 1999. 2262,

de 30.07.99, ao Deputado EDUARDO JORGE, encaminhando cópia do
Aviso n.· 458/GM, de 22.07.99, do Ministério da Saúda, prestando
esclareCimentos sobos os quesitos constantes do RI n.· 402, de 1999. 2263,

de 3007.99, ao Deputado RICARDO NORONHA, encaminhando cópia
do OOclO n.· 106/GMlMEC, de 16.07.99, do Mlmsténo de Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n.· 411,
de 1999. 2264,

de 30.07.99, ao Deputado BISPO WANDERVAL, encammhando cópia

de 3007.99, â COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS, encaminhando cópia do OfiCIO n·
1079/MMNGM, de 28 07 99, do Minlsténo do Meio Ambiente, prestando
esclarecunentos sobre os quesitos constantes do RI n ·434, de 1999

de 30.07 99, ao Deputado DR ROSINHA, encaminhando cópia do Aviso
n· 7D5IMJ, de 14.07.99, do Mlnlsténo da Just<ça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 450, de 1999

de 30.07 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cópia do
Aviso n· 699IMJ, de 14.07.99, do Mlnisteno da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesilos constantes do RI n.· 540, de 1999.

de 30.07 99, ao Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA, encaminhando
cópia do OOCIO n.· 6OB-CH/CM, de 16.0799, da Casa Militar da
Presidência da República, prestando esclereClmentos sobre os quesitos
constantes do RI n.· 562, de 1999.

de 30 07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n.· 1090IMMNGM, de 28.07.99, do MInistério do Melo Ambiente,
prestando esclareCimentos sobre os quesrtos constantes dos
Requarimentos de InformaçAo n.·s 591, 611, 613, 623, 633, 636, 663,
667,948 e 951, de 1999.

de 30.07 99, ao Deputado PAULO MOURÃO, encaminhando cópia do
OOclo n.· l11/GMIMEC, de 16.07.99, do Mlnlsténo da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 593,
de 1999

de 3007.99, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia
do Aviso n.· 965/GM/MT, de 2207.99, do Mlmsténo dos Transportes,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 598,
de 1999

de 30 07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cóple do
AVISO n· 1081/MMNGM, de 28.0799, do Mlnlsténo do Melo Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre os quesilos constantes dos
Requerimentos de informações n s· 628 e 773, de 1999.

de 30.0799, ao Deputado CUNHA BUENO, encammhando cópia do
Aviso n.· 049/GC-7/1116, de 15.07.99, do Comando da Aeronáubca,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 629.
de 1999

de 30.07.99, ao Deputado SERGIO NOVAIS, encaminhando cópia do
AVIa0 n· 041/GC-7/1095, de 13.07.99, do Comando da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n.o 651,
de 1999

de 30 07.99, à COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL, encaminhando cópia do Oficio n.· 051/GC-7/1115,
de 1507.99, do Comando da Aeronáutica, prestando esclareCimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.· 654, de 1999.

de 30.07 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cópia do
AVISO n.· 459/GM, de 22.07 99, do Ministério da Saúde, pmstando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 685, de 1999.

de 30.07.99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cópia do
OOcJo n.· 4OICOF·MRElAEFI, de 16.07.99, do MinIStério da Aeronáubca,
prestando esciareclmentos sobre os quesitos constantes do RI n D 893,
de 1999.

de 30.07 99, ao Deputado DR ROSINHA. encaminhando cópia do Aviso
n· 1121GM/MEC, de 160799, do Mlmsténo da Educação, prestando
esclareclTnentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 703, de 1999

2250,

do Aviso n.· 700IMJ, de 14.07.99, do Minlsténo da Justiça, prestando
esclarecimentos sobos os quee~os constantes do RI n.· 432, de 1999

de 30.07.99, à COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS, encaminhando cópia do Oficio n·
1082/MMNGM, de 28 07 99, do Mlnisteno do MeiO Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n D 433, de 1999.

2265,

2266,

de 300799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OOClO n.· 0521MinC, de 15 07 99, do MInistérIO da Cultura, prestando
esclar&CImentos sobre 05 quesilos constantes do RI n.· 706, de 1999.

de 3007.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Oficio n· 1088/MMNGM, de 28 07.99, do Mlnlsténo do Meio Ambiente,
prestando esclareCimentos sobre os quesilos constantes dos
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2267,

2268,

2269,

2270,

2271,

2272,

2273,

2274,

2275,

2276,

2277,

2278,

2279,

2280,

2281,

Requerimentos de Informação n·s 707, 712, 766, 768, 775, 777, 798 e
812, de 1999.

de 30.07.99, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cÓ~la

do Ofldio n.· 110/GM/MEC, de 16.07.99, do Minlsténo da Educaçao,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 745,
de 1999.

de 30.07.99, ao Deputado AIRTON DlPP, encaminhando cópia do Oficio
n.· 036/GC-7/1076, de 09.07.99, do Comando da Aeronáutica, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 758, de !999

de 30 07 99, ao Deputado DR. ROSINHA, ~ncamlnhando cópia do OfiCIO
n· 988/SEPRElCPRlPR, de 23.07 99, da Secretana de polltlcas
RegionaiS, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do
RI n· 759, de 1999

de 30 07 99 ao Deputado ALMEIDA DE JESUS, encaminhando cópIa do
AVISO n· 121/MC, de 2007.99, do MInistério das Comunicações,
prestand'o esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 762,
de 1999.

de 30.0799, à COMISSÃO ESPECIAL DO PLP N.· 18/99 :
RESPONSABILIDADE FISCAL, encaminhando cópia do AVISO n
3761MF, de 2207.99, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 843, de 1999

de 3007.99, à COMISSÃO ESPECIAL DO PLP N· 18/99 :
RESPONSABiLIDADE FISCAL, encaminhando cópia do AVISO n
270/MOG, de 27.07 99, do Ministeno do Orçamento -e Gestão,
prestando esclareCimentos sobre os queSllos constantes do RI n· 844,
de 1999

de 30 07.99, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do Oficio
n.· 1089/MMAlGM, de 28.07.99, do Ministério do MeiO Ambiente,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 856,
de 1999. -

de 30 07 99 ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópIa do Aviso
n.· 698/MJ', de 14.07.99, do Mlnlsténo da Justiça, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o 860, de 1999.

de 30.07.99, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do OfiCIO
n· 190/MCT, de 23.0799, do MInistério da CiênCia e Tecnologia,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 863,
de 1999.

de 30 07.99, ao Deputado DR ROSINHA, encaminhando cópia do AVISO
n· 198/GM-MDIC, de 23.07.99, do Mlnlsténo do DesenvolVimento
Indústna e ComérCIO, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.· 864, de 1999

de 30.0799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando copia do
OfiCIO n.· 701/MJ, de 140799, do Mlnlsténo da Justiça, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 874, de 1999

de 30.07.99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n.· 152/GM/MET, de 16 07.99, do Mlnlsténo do Esporte e Turismo,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes dos
Requenmentos de Informação n·s 883, 892 e 901, de 1999.

de 30.07.99, ao Deputado DR ROSINHA, encaminhando cópia do Oficio
n.· 274/MOG, de 3007.99, do Mlnlsténo do Orçamento e Gestão,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 868,
de 1999.

de 30.07.99, ao Deputado JOÃO GRANDÃO, encaminhando cópia do
AVISO n.· 460/GM, de 2207.99, do Mlnlsténo da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 926, de 1999.

de 30.07.99, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia
do Aviso n.· 165/MME, de 27 07 99, do Mlnlsténo de Minas e Energia,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 930,
de 1999.

2282,

2283,

2284,

2285,

2286,

2287,

2288,

2289,

2290,

2291,

2292,

2293,

2294,

2295,

2296,

2297,

de 30.07.99, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia
do OfiCIO n.· 164/MME, de 27.07.99, do Mlnlsténo de Minas e Ener91a,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 931,
de 1999

de 30.0799, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia
do AVISO n • 1621MME, de 27.07.99, do Mlnisténo de Minas e EnergIa,

prestando esclareCimentos sobre os queSitos constantes do RI n· 936,
de 1999.

de 30.07.99, ao Deputado JOÃO MAGNO, encammhando copia do
Oficio n.· 163/MME, de 270799, do Mlnlsteno de Minas e Energia,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 940,
de 1999

de 30 07 99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando CÓpia do
Oficio n· 1475/GABIN/SEPURB/SEDU/PR, de 200799, da Secretana
de Desenvolvimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre os
quesitos constantes do RI n· 944 de 1999

de 300799, ao Deputado PEDRO EUG~NIO, encaminhando cópia do
AVISO n· 381/MF, de 2207.99, do Mlnlsteno da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesItos constantes do RI n • 962, de 1999

de 300799, ao Deputado PEDRO EUG~NIO, encaminhando cópia do
Aviso n· 384/MF, de 220799, do MInistério da Fazenda, prestando
esclareélmentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 963, de 1999.

de 30 07 99, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópi~ do
Aviso n· 119MF, de 20.0799, do Mlnlsténo das Comunlcaçoes,
prestando "scfareclmentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 971,
de 1999

de 300799, ao Deputado ALDO REBELO, encaminhando cópia do
AVISO n· 380/MF, de 22.0799, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesItos constantes do RI n.· 983, de 1999

de 3007.99, ao Deputado ARLINDO CHINAGLlA, encaminhando cópia
do AVISO n.· 151/GM/MET, de 16 07 99, do Mlnlsténo do Esporte e
Tunsmo, prestando esclareCImentos sobre os quesItos constantes do RI
n.· 984, de 1999.

de 30.07.99, ao Deputado RICARDO BERZOINI, encaminhando copia
do Aviso n.· 117/MC, de 20.0799, do MInistériO das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 987,
de 1999

de 30 07 99, ao Deputado ALDIR CABRAL, encaminhando cópia do
AVISO n· 375/MF, de 2207.99, do MinistériO da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 992, de 1999.

de 300799, ao Deputado EDINHO ARAÚJO, encaminhando cópia do
AVISO n • 202lGM-MDIC, de 27.07.99, do Mlnlsténo do DesenvolVimento,
Indústna e ComércIO, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n • 994, de 1999.

de 3007.99, ao Deputado GONZAGA PATRIOTA, encaminhando cópia
do Oficio n· 38-DAC/DE-I-MRElCASC, de 14.07.99, do Mlnlsténo das
Relações Extenores, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 996, de 1999

de 30 07 99, ao Deputado VALDECI OLIVEIRA, encaminhando cópia do
OfiCIO MEFF/n· 118/MF, de 01 07.99, do Mmlsténo Extraordlnáno de
Politlca Fundlána, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.· 997, de 1999.

de 30 07 99, ao Deputado DR HÉLIO, encaminhando cópia do AVISO n·
4621GM, de 22.0799, do Mlnlsténo da Saúde, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 1001, de 1999.

de 30.07 99, ao Deputado ARY KARA, encaminhando cópia do AVISO n •
382/MF, de 22.07.99, do Ministério do MInistério da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 1004, de 1999
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229B,

2299,

2300,

2301,

de 30 07 99, ao Deputado EDUARDO CAMPOS, encaminhando cópia
do Aviso n· 3791MF, de 22 07.99, do Ministéno da Fazenda, prestando
esclamcfmentos sobre os quasltos constantes do RI n "1005, de 1999

de 30.07.99, ao Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE, encaminhando
cópia do AVISO n.' 153/GM/MET, de 16.07.99, do Ministéno do Esporte e
Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n.· 1007, de 1999.

de 30 07 99, ao Deputado HAROLDO LIMA, encaminhando CÓpia do
Aviso n· 199/GM-MDlC, de 23.07.99, do Ministéno do Desenvolvimento,
Indústria e ComércIO, prestando esclareCImentos sobre os quesrtos
constantes do RI n.·1008, de 1999.

de 30.07.99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do
Aviso n" 383/MF, de 2207.99, do MinistérIO da Fazenda. prestando
esclareCImentos sobre os quesrtos constantes do RI n.' 1.011, de 1999.

onCIO n' 100/MEC de 020799, do Mlnlsteno da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n." 431, de
1999, de autona do Deputado BISPO WANDERVAL

onclo n.. 101/MEC de 020799, do MInistério da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n " 392, de
1999, de autona do Deputado ANTONIO DO VALE

OfiCIO n ' 102lMEC de 0207.99, do Ministéno da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n." 361, de
1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT

Oficio n.' 103lMEC de 02,07 99, do Minlsténo da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 373, de
1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT.

Aviso n o 108/MC, de 02 07 99, do Mlnlsteno das Comunicações, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 582, de
1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO

2302, de 30 07.99, ao Deputado Luis EDUARDO, encaminhando cópia do
Aviso n." 930/GMIMT, de 22 07.99, do MinistérIO dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n·
1 012, de 1999

OfiCIO MEPF/119. de 020799. do Mlnlsténo Extraordinano de Polillca Fundiária,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 928, de 1999, de autona da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN

2303, de 30.0799, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Oficio n.' 1083/MMNGM, de 28 07 99, do Ministéno do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requenmentos de Informação n.os 3518, 3530, 3.538, 3540,3543,3544,
3552,3566,3567,3571,3573, e 3580 de 1999

OfiCIO n ' 160/AGU, de 020799. da AdvocaCia-Gerai da Unlllo, prestando
esclareCimentos sobre os queSItos constantes do RI n.' 755, de
1999, de autona do Deputado BISPO RODRIGUES.

Aviso n." 394, de 02 07 99, do Mlnlsteno da Saúde, prestando esclareCimentos
sobre os quesitos constantes do RI n" 841, de 1999, de autona
do Deputado DE VELASCO.

AVISO n ·677/MJ, de 02 07.99, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ' 376, de 1999, de autona
do Deputado LUIZ BITTENCOURT

JULHO/1999

OfICIO MEPF/n ·118, de 01 07.99, do Mlnlsténo Extraordlnáno de Politlca Fundlána,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI
n " 997. de 1999, de autoria do Deputado VALDECI OLIVEIRA

RESENHA DA CORRESPOND~NCIARECEBIDA RELATIVA A

REQUERIMENTO DE INFORMACÃO E INDICAÇÃO

OfiCIO MEPF/n' 115, de 01 07.99, do Ministéno Extraordlnáno de Politlca Fundlána,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI
n.· 749, de 1999, de autona da Deputada VANESSA
GRAZZiOTIN

AVISO n ·975-C.CIVII, de 020799, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia cópia do Aviso n" 146, de 21 06.99, do Ministério do MeIO
Ambiente, prestando esclareCimentos sobre a Indlcaç<'lo n." 48,
de 1999, de autoria do Deputado JORGE COSTA

AVISO n o 971-C CIVil, de 020799, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia copia do AVISO n' 599, de 18 06.99, do MinistérIO da
Justiça, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n." 14, de
1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO

AVISo n '972-C CIVil. de 020799, da Casa CIVil da PresidênCia da República que
envia CÓpIa do AVISO n' 737. de 22.06.99, do MinIstério dos
Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n."
24, de 1999, de autona do Deputado GERALDO SIMOES.

AVISO n '973-C CIVil, de 02.0799, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia copia do AVISO n' 617, de 2206.99, do Ministério da
Justiça, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n" 25, de
1999, de autona do Deputado NELSON PELLEGRINO

AVISO n" 974-C CiVil, de 02.0799, da Casa Civil da PreSidênCia da República que
envia copia do AVISO n· 310, de 1806.99, do Mlnlsténo da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n • 57. de
1999, de autona do Depulado EULER MORAIS

de 01 07.99, do Mlmstério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesrtos constantes do RI n." 961, de 1999, de autona
do Deputado CUNHA BUENO.

de 01 07.99, do Mimsténo da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os queSllos constantes do Ri n.· 193, de 1999, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO

AVISO n " 370,

AVISO n ' 369,

Aviso n ' 371,

Aviso n." 373,

de 01.07 99, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os queanoa constantes do RI n." 694, de 1999, de autona
do Deputedo PEDRO EUG(:NIO.

de 01.07.99, do Mlnlltérlo da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre oa quealtoa conallntel doa Requenmentos de Informação
n.·s 869,873,878,880, e90, 897, 900, 906, 907, 909, 912, 913,
914, 915, 916, 917 e 918, de 1999, de autona do Deputado
CUNHA BUENO.

AVISO n" 976-C Civil, de 020799, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia copia do AVISO n· 61, de 180699, do Mlnlsténo da
Cultura, prestando esclareCimentos sobre a Indlcaçao n • 60, de
1999, de autona do Deputado WELLlNGTON DIAS.

AVISO n ' 977-C CIVil, de 020799, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia cópia do AVISo n· 600, de 18 06.99, do MinistérIO da
Justiça, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n" 62, de
1999, de autona do Deputado MANOEL SALVIANO.

Ollclo n.· 33/SGEXI
DOP/ARC-MRElAEFI, de 02.07.99. do Minlsténo das Relações Exteriores, prestando

esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 836, de
1999, de autona do Deputado PEDRO EUG(:NIO.

Aviso n." 548,

AVISO n" 553,

OfICIO n." 99/MEC

de 01.07.99, do Ministério da Agricultura e AbasteCimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesnos constantas do RI
n." 571, de 1999, de autorta do Deputado JOÃO PAULO

de 01.07.99, do Ministério da A9ncultura e do Abastecimento,
prestando esdareclll1lHOOs sobre os quesitos constantes do RI
n" 607, de 1900. de aulolla do Deputado JOSÉ MACHADO.

de 0207.99, do Mlnisténo da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 448, de
1999, de autona do Deputado DR ROSINHA

AVISO n ' 978-C CIVil, de 020799, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia cópia do AVISO n" 735, de 22.06 99, do MinistérIO dos
Transportes. prestando esclarecimentos sobre a Indicação n."
70, de 1999. de autona do Deputado DOMICIANO CABRAL.

Aviso n • 979-C.CiviI, de 020799, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia copia do AvISO nO 173, de 210699, do MInistério do
DesenvolVimento, Indústria e ComérCIO, prestando
esclareCimentos sobre a Indicação n • 80, de 1999, de autooa
do Deputado CONFÚC10 MOURA

AVISO n '980-C C,Vil, de 020799, da Casa Civil da PreSidência da República que
envia cópia dos Avisos n"s 113 e 616, de 16 e 22.06.99, e do
OfiCIO n' 13, de 150699. dos Ministérios do Trabalho e
Emprego, da Justiça e das Relações Exteriores, prestando
esclareCimentos sobre a Indicação n." 105, de 1999, de autoria
da COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS.
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Aviso n.· 981-C.ClViI, de 02.07.99, da Casa CIVil da Presidência da Repúbhca que
envia cópia do Aviso n· 534, de 24.06.99, do Mlnlsténo da
Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n.· 119, de 1999, de autoria do Deputado
AIRTON DIPP.

Avia0 n • 982-C.ClviI, de 02.07 99, da Casa CIVil da PreSidência da Repúbhca que
envia cópia da Aviso n.· 133, de 23.0699, do Mlnisténo do
Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n.· 150, de 1999, de autona do Deputado LUIZ
BITTENCOURT.

Aviso n.· 983-C.CiviI, de 02.07.99. da Casa Civil da Presidência da Repúbhca que
envia cópia do Aviso n· 247, de 18.0699, do Mlnlsténo da
Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n·
157, de 1999, de autona do Deputado Zt: [NO10.

Aviso n.· 984-C.CivII, de 020799, da Casa CIVil da Presidência da Repúbhca que
envia cópia do AVIso n.· 789, de 29.06.99. do Ministério dos
Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.·
193, de 1999, de autona do Deputado LUIZ BITIENCOURT

Aviso n· 985-C.CiviI, de 02.07.99, da Casa Civil da Presidência da República que
envia cópia do AVIso n.· 786, de 29.06 99, do Mlnisténo dos
Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.·
27, de 1999, de autoria do Deputado UNO ROSSI

Aviso n.· 986-C.CIVII, de 02.07.99, da Casa C,v,l da Presidência da Repúbhca que
envia cópia do Aviso n.· 785, de 29.06.99, do Mlnlsténo dos
Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.·
95, de 1999, de aulcna do Deputado FERNANDO CORUJA.

Aviso n.· 987-e.Civli, de 0207.99, da Casa C,Vil da Presidência da Repúbhca que
envia cópia do AVIso n.· 787, de 29.06.99, do Mlnisténo dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.·
129. de 1999, de aulcna do Deputado FERNANDO CORUJA

Aviso n.· 988-C,ClviI, de 02.07.99, da Casa Civil da Presidência da República que
envia cópia do Aviso n.· 533, de 24.06.99, do Ministério da
Agncultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n,· 200, de 1999, de autona do Deputado
MARÇAL FILHO.

Aviso n.· 989-e,CiviI, de 02.07.99, da Casa Civil da Presidência da República que
envia cópia do OficIo n.· 15, de 180699, do Ministério das
Relações Exteriores, prestando esclareCimentos sobre a
Indicação n.· 203, de 1999, de autona do Deputado JOSt:
PIMENTEL.

Aviso n.· 99O-C.Clvil. de 02.0799, da Casa C,Vil da Presidência da República que
envia cópia do AVIso n.· 250, de 250699, do Mlnlsténo da
Educação, prestando esclareCimentos sobre a Imhcação n·
215, de 1999, de autona do Deputado MARCOS DE JESUS.

Aviso n.· 991-C Civil, de 0207.99, da Casa CIVil da Presidência da Repúbhca que
envia cópia do Aviso n.· 788, de 29.0699, do Mlnlsténo dos
Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n·
233, de 1999, de autona do Deputado JOSt: UNHARES

Aviso n.· 992-C CIVil, de 02.07.99, da Casa CIVil da PreSidência da Repúbhca que
envia cópia do OficIO n.· 17, de 28.0699. do Mlnlsténo das
Relações Extenores, prestando esclareCimentos sobre a
Indicação n.· 253, de 1999, de autoria do Deputado ALBERTO
FRAGA.

Aviso n.· 993-C.CIVII, de 02.07 99, da Casa C,v,l da PresidênCia da Repúbhca que
envia cópia do AVIso n.· 147, de 21.06.99, do Mlntsténo do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.·
1.177, de 1998, de autona do Deputado CONFÚCIO MOURA

Aviso n.· 994·C.ClviI. de 02.07.99, da Casa C,v,l da Presidência da República que
envia cópia do AVIso n.· 731, de 22.0699, do Mlntstério dos
Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.·
1.373, 1998. de autooa do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO.

Aviso n.· 3321MF, de 05 07.99, do Ministéno da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 572, de
1999, de autoria do Deputado JOÃO PAULO.

Avia0 n.· 333JMF, de 05.07.99, do Minlsténo da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 681, de
1999. de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n.· 334/MF, de 05.07.99, do Ministério da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesItos constantes do RI n· 471, de
1999, de aulcna do Deputado NEY LOPES.

AVIso n ·335/MF. de 05.07.99, do Mlntsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os que~sltos constantes do RI n.· 395, de
1999, de autoria da Deputada LUCI CHOINACKI.

Aviso n· 339/MF, de 06.0799, do Mmlsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 647, de
1999. de autona do Deputado MARCOS CINTRA.

AVIso n.· 340/MF, de 060799, do Ministério da Fazenda, prestando

esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 846, de
1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

AVIso n· 341/MF, de 06.07.99, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 698, de
1999. de autona do Deputado MARCOS CINTRA

Aviso n,o 3421MF. de 060799, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 701, de
1999. de autona do Deputado WALTER PINHEIRO.

AVIso n· 343/MF, de 060799, do MInistériO da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 744, de
1999, de autoria do Deputado FERNANDO FERRO.

AVIso n" 344/MF, de 060799. do MinistériO da Fazenda. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 608, de
1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO

AVIso n" 345/MF, de 06.07.99, do Mlnlsténo da Fazenda. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 763, de
1999, de autona do Deputado INÁCIO ARRUDA

AVIso n" 346/MF. de 06.07.99, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 837, de
1999. de autoria do Deputado LUCIANO PIZZATIO.

AVIso n· 347/MF, de 060799, do Mlntsterlo da Fazenda. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 679. de
1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO

AVIso n· 144/MME, de 07.07.99, do Mlnisténo de Minas e Energia, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 980, de
1999, de autoria do Deputado PEDRO EUGI::NIO.

AVIso n • 149/MME, de 07.07.99. do Mlnisténo de Minas e Energia, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 966, de
1999, de autona da COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA.

AVIso n· 350/MF, de 07.0799, do Mlnlsténo da Fazenda. .prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 650, de
1999. de autoria do Deputado RUBENS BUENO

Aviso n" 351/MF, de 070799, do Mlnlsténo da Fazenda. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 646, de
1999, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA

AVIso n· 3521MF. de 070799, do Mlntstérlo da Fazenda. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 848, de
1999, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA

AVIso n· 353/MF, de 070799, do MInistério da Fazenda. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 645, de
1999, de autona do Deputado GERALDO MAGELA.

Aviso n ·354IMF, de 07.07.99, do MInistériO da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n,o 606, de
1999, de autoria da COMISSÃO DE ECONOMIA, INI)ÚSTRIA E
COMÉRCIO.

AVIso n" 355/MF, de 070799, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 843, de
1999, de autoria da COMISSÃO ESPECIAL DO PLP N,o 18/99
RESPONSABIUDADE"FISCAL.

OfiCIO n ·979/MMA, de 07 07 99, do MInistériO do Meio Ambiente, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 600. de
1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

Oficio n ·980/MMA, de 070799, do Mlnlsténo do Meio Ambiente. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 440, de
1999. de autoria do Deputado GIOVANNI QUEIROZ.

OfiCIO n • 981/MMA, de 0707.99, do MinistériO do' Meio Ambiente, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 3.752.
de 1998, de autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN

OfiCIO n,o 9821MMA, de 07 07 99, do Mlnlsterio do Meio Ambiente, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n ·418, de
1999, de autoria da DeputadaANGELA GUADAGNIN.
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Aviso n.· o33/GC-71
1060,

AvISO n.· o34/GC-71
1062,

Aviso n.· o351GC-71
1061,

de 06.07.99, do Comando da Aeronáutica, prestando
ellClaroomentos sobre os quesrtos constantes do RI n.· 683, de
1999, de autona de Deputada ANGELA GUADAGNIN

de 08.07.99, do Comando da Aeronáubca, prestando
ellClarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n • 687, de
1999, de autoria do Deputado LUIZ BiTTENCOURT.

de 0807.99, do Comando da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 603, de
1999, de autoria do Deputado ANGELO QUEIROZ.

AVISO n· 591,

AVISO n • 592,

AVISO n· 593,

AVISO n· 594,

de 13.07.99, do Ministéno da Agricultura e do Abastecimento,
prestando ellClareclmentos sobre os quesitos constantes do RI
n.· 974, de 1999, de autona do Deputado MÁRCIO BITTAR.

de 13.07.99, do Mlmsténo da Agncultura e do Abastecimento,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI
n· 687, de 1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO

de 1307.99, do Mimstério da Agncultura e do AbasteCImento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos ecnstantes do RI
n.· 905, de 1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO.

de 13.07.99, do Ministéno da Agncultura e do Abas1eclmento,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI
n.· 949, de 1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO.

de 13.07.99, do Mlnlsténo da Agncultura e do Abastecimento,
prestando esclareCimentos sobre os quesrtos constantes do RI

de 13.0799, da Casa Civd da PresidênCia da República que
envl3 cópia do AVISO n.· 329, de 30 06.99, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.· 22,
de 1999, de autoria da Deputada NICE LOBÃO.

n.· 938, de 1999, de autoria da COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

de 13.07.99, do Mimsténo da Agncultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos ecnstantes do RI
n.· 946, de 1999, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 13.07 99, do Ministéno da Agricultura e do AbasteCimento,
prestando esclareCimentos sobre os quesrtos constantes do RI
n.· 862, de 1999, de autoria do Deputado DR. ROSINHA

de 13 07 99, do Mlnlsténo da Agricultura e do AbasteCimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos ecnstantes do RI
n.· 655, de 1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n.· 1024-C.
CiVil,

AVISO n • 603,

Aviso n· 597,

AVISO n.· 595.

AVISO n.· 596,
de 08 07 99, da Secretana de Desenvolvimento Urbano da
PreSidênCia da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n· 943, de 1999, de autona do
Deputado CUNHA BUENO.

de 08 07.99, da Secreteria de DesenvolVimento Urbano da
PresidênCia da República, prestendo ellClarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n.· 950, de 1999, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.

de 08.07.99, da Secretana de DesenvolVimento Urbano da
PresidênCia da República, prestando esclareclmantos sobre os
quesitos constantes do RI n· 945, de 1999, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO

de 06 07 99, da Secretana de DesenvolVimento Urbano da
Prasldência da República, prestando esclarecimentos sobra os
quesrtos constantes do RI n.· 942, de 1999, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO

OfICIO n.· 791/SEPRE, de 08.07.99, da Secretaria Especial de Pollbcas RegionaIS da
Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesrtos constantes do RI n· 440, de 1999, de autona do
Deputado GIOVANNI QUEIROZ

OfiCIO n· 177,

OfICIO n • 175,

Oficio n.· 176,

OficIO n.· 174,

Oficio n· 249/MOG, de 1207.99, do Mlmsteno do Orçemento e GeslAo, prestando
ellClarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 934, de
1999, de autona da Deputada ALCIONE ATHAIDE.

OfIcio n.· 984IMMA, de 08 07.99, do Mimsténo do Meio Ambienta, prestando
esclareCimentos sobre os quesrtos constantes do RI n· 539, da
1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT

OfICIO n· 2521MOG, de 120799, do Mlmsténo do Orçemento e Gestão, prestando
esclarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n.· 403, de
1999, de autoria do Deputado ANTONIO JORGE

AvISO n.· 190IMDIC. de 12.0799, do Ministério do Desenvolvimento, Indú8tna e
Comércio, prestando esclarecimentos sobre os que.ltos
constantas do RI n· 605, de 1999, de autoria da COMISSÃO
DE FISCAliZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE.

de 14 07 99, do Ministério da Justiça, prestando esclareCimentos
sobre os quasrtos constantes do RI n.· 35, de 1999, de autona
do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 14 07.99, do Ministério da Justiça, prestando esclareCimentos
sobre os quesitos ecnstantes do RI n.· 860, de 1999, da autoria
do Deputado DR. ROSINHA

de 14.07.99, do Mimstário da Justiça, prestando esclareclmen10s
sobre os quesrtos constantes do RI n.· 540, de 1999, de autona
do Deputado LUiZ BITTENCOURT.

de 14 07.99, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobra os quesitos constantes do RI n.· 432, de 1999, de autoria
do Deputado BISPO WANDERVAL.

de 13.0799, da Casa CIVil da PresidênCia da República que
envia cópia do Aviso n.· 357, de 30.0699, do Mimstério da
Saúde, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n· 66, de
1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS

de 13.07 99, da Casa CiVil da PreSidênCia da República que
envia CÓpl8 do AVISO n· 107, de 02.07.99, do Mlnisténo das
Comunicações, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n •
83, de 1999, de autona do Deputado AIRTON DIPP.

de 13 07 99, da Casa Civil da PresidênCia da República que
envia cópia do Oficio n.· 736, de 02.07 99, da Secretana
ESp8Clal de Pollticas RegionaiS, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n· 206, de 1999, de autona do Deputado
CARLOS DUNGA.

de 1407.99, do Comando da Aeronáutica, prestando
esclareCimentos_sobre os quesitos constantes do RI n· 629, de
1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO.

de 14.0799, do MInlst/mo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesrtos constantes do RI n.· 842, de
1999, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

Aviso n· 697IMJ,

AVISO n.· 6981MJ,

Aviso n.· 699IMJ,

Aviso n.· 1025-C.
Civil,

AVISO n.· 700IMJ,

Aviso n ·1027-C.
Civd, -

Aviso n· 1026-C.
Civil,

Aviso n.· 3621MF,

Oficio n.· 049/GC-71
1116,

OfICIO n • 381DACIDE-
I-MRElCASC, de 1407.99, do Ministério das RelaÇÕ/ls Extenores, prestando

esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 996, de
1999, de autona do Deputado GONZAGA PATRIOTA.

de 13.07.99, do Comando da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os queslios constantes do RI n.· 651, de
1999, de Dutona do Deputado SI:RGIO NOVAES.

da 13.07.99, do Ministéno das Comunicações, prestando
eaclarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n.- 927, de
1999, de autona da Deputada ANGELA GUADANIN.

de 12.07.99, do Ministério da Fazenda, prestando
ellClareclmentos sobre os quesrtos constantes do Ri n.· 970, de
1999, de autona do Deputado GERALDO MAGELA.

de 12.0799, do Mlmstério das RelaÇÕ/ls Exteriores, prestando
ellClarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n • 969, de
1999, de autoria do Deputado EDUARDO JORGE.

de 09.07.99, do Comando da Aeronáutica, prastando
ellClareclmentos sobre os quesrtos constantes do RI n· 758, de
1999, da autona do Deputado AIRTON DIPP.

de 09 07 99, do Minlsténo Extraordll1áno de Polllica Fundiária,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n.· 302, de 1999, de autona do Deputado PAULO ROCHA.

Aviso n.·1121MC.

Aviso n.· 360IMF,

OfIcio n.· 041/GC-71
1095,

OfIcio n· 814/SEPRE, de 1207.99, da Secretaria de Poll1icas RegIOnaiS da
PresidênCia da República, prestando esclareCimentos sobre os
quasltos ecnstantes do RI n· 573, de 1998, de autoria do
beputado CUNHA BUENO.

OfIcio n • 351DPBI
ARC-MRE-EREM,

OfIcio n • 123,

OfICIO n· 0361GC-71
1076,
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OficIo n.o913/SEPRE,de 15,0799, da Secretaria de Polltlcas Regionais da
Presidência da República, prestando esclareCimentos sobre os
quesitos _constantes do RI nO 757, de 1999, de autona da
COMISSAO DE AGRICULTURA E POLfTICA RURAL

AVISO n o701/MJ.

AVISO n o 705/MJ.

OficIO n o051/GC-7/
1115.

Oficio n.O0521MinC.

AVISO n.o 193/MDIC,

Aviso n o 1031-C
CiVil,

AVIso n.o 1032-C.
CIVil,

AVIso n.O1D33-C.
Civii,

AVIso n.O1034-C.
CIVil.

AVIso n.o 1035-C
Clvii,

AVIso n o 1036-C
CIVil,

AVIso n.o 1037-C.
ClvtI,

AVIso n o 1038-C.
Clvii,

AVIso n.o 1039-C.
CIVil,

de 140799. do MInistério da Justiça. prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.O874, de 1999, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO

de 14.0799, do Ministéno da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.O450, de 1999, de autoria
do Deputado DR ROSINHA.

de 15 07.99, do Comando da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os qu,:sltos constantes do RI n o 654, de
1999, de autoria da COMISSAO DE RELAÇÓES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

de 15.07 99, do Mlnlsténo da Cultura, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 706, de
1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO

de 15 07 99, do Minlsténo do DesenvolvImento II;dústna e
Comércio, prestando esclarecimentos sobre 'os quesitos
constantes do RI nO 847, de 1999, de autona da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN

de 15 07 99, da Casa CivtI da PreSidência da República que
en~la cópia do AVIso nO 209. de 200599. do MInistériO da
Saude, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n.o 1 330,
de 1998, de autoria do Deputado ELIAS MURAD.

de 15,07.99, da Casa CIVil da PreSidência da República que
envIa cópia do AVIso nO 171. de 07.07 99. do Minlsterio do Meio
Ambiente, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n,o 104,
de 1999, de autoria do Deputado JORGE COSTA.

de 150799, da Casa CIVil da Presidência da República que
envia cópia do AVIso n o 170. de 07 07 99, do MInistériO do Meio
Ambiente. prestando esclareCimentos sobre a Indicação n o 113,
de 1999, de autona do Deputado JORGE COSTA

de 1507.99, da Casa CIVtI da PreSidênCia da República que
envia cópia do AVIso nO 374, de 01 0799, do MinistériO da
Saúde, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.o 152..
de 1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT.

de 15.07 99, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia copia do AVIso nO 145, de 090799, do Mlnlsténo do
Esporte e Tunsmo. prestando esclareCimentos sobre a
Indicação n.O 154. de 1999, de autoria do Deputado LUIZ
BITTENCOURT

de 15,07.99, da Casa CiVil da PreSidênCia da República que
envia cópia do AVIso nO 144. de 090799, do Ministério do
Esporte e Turismo, prestando esclareCimentos sobre a
Indicação n.O 155, de 1999. de autona do Deputado LUIZ
BITTENCOURT

de 15.07 99, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia cópia do AVIso n.o 146, de 09,0799, do Mlnlsténo do
Esporte e Tunsmo, prestando esclareCimentos sobre a
Indicação n.o 156. de 1999, de autoria do Deputado LUIZ
BITTENCOURT

de 1507.99, da Casa Civil da PreSidênCia da República que
envia cópia do AVIso n.o 186. de 0807.99, do MInistériO do
Desenvolvimento, Indústna e ComérCIO, prestando
esclareCimentos sobre a Indicação nO 200, de 1999, de autona
do Deputado MARÇAL FILHO

de 15,07.99, da Casa Civil da PreSidênCIa da República que

envia cópIa do OfiCIO n.o 178, de 09.07.99, da Secretana de
Desenvolvimento Urbano. prestando esclareCimentos sobre a
IndIcação n o 226. de 1999. de autona do Deputado
WELlINGTON DIAS.

OfiCIO n o40/COF
MRElAEFI,

OfiCIO n?106/MEC,

OfiCIO n o 108/MEC,

OfiCIO n o109/MEC,

OfiCIO n o110/MEC.

OfiCIO n o 111/MC.

OfíCIO n o1121MEC.

AVIso n o 151/MET,

AVIso n o 152/MET,

AVIso n o 153/MET,

OfiCIO n o608/CM,

AVIso n o 1046-C
CIVil,

AVIso n o 1047-C.
CIVil,

AVIso n o 117/MC.

AVIso n o 119/MC,

AVIso n o 121/MC.

OfiCIO n o 1475.

AVIso n o375/MF,

AVIso n o376/MF,

AVIso n? 3791MF,

de 16 07 99, do MInistériO das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 693, de
1999. de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT

de 16 07 99, do MinistériO da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n? 411, de
1999. de autoria do Deputado RICARDO NORONHA

de 16 07 99, do Mlnlsterlo da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 88, de
1999. de autona do Deputado OSMAR SERRAGlIO

de 16 07 99. do MInistériO da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 704, de
1999. de autona do Deputado DR. ROSINHA.

de 160799, do Mlnlsterlo da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 745, de
1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 160799, do Mlnlsterlo da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 593, de
1999. de autona do Deputado PAULO MOURÃO

de 160799, do MInistériO da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n? 703. de
1999, de autona do Deputado DR ROSINHA

de 16 07 99. do Mlnlsténo do Esporte e Tunsmo. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n,o 984, de
1999. de autona do Deputado ARLINDO CHINAGlIA

de 16 07 99, do Mlnlsteno do Esporte e TUrismo, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes dos
Requenmentos de Informação n Os 883, 892 e 901, de 1999, de
autona do Deputado CUNHA BUENO

de 16 07.99, do Mlnlsténo do Esporte e Turismo, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 1.007,
de 1999, de autona do Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE,

de 16.07.99, da Casa MIlitar da PreSidênCia da República,

prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 562, de 1999, de autoria do Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA.

de 160!.99, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
en'lIa copia do AVIso n o 105, de 31 03.99, do MinistériO da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a IndIcação n o

1 186, de 1998, de autona do Deputado MENDONÇA FILHO.

de 16.07 99, da Casa Civil da PreSidênCia da República que
envia copia do AVIso nO 590, de 1307.99, do MInistériO da
Agricultura e do AbasteCimento, prestando esclareCimentos
sobre a Indicação n? 188, de 1999, de autoria do Deputado
AUGUSTO NARDES

de 20 07 99, do Mlnlsténo das Comunicações, prestando
esclareCimentos sobre os queSitos constantes do RI nO 987, de
1999, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI

de 20 07 99, do Mlnlsteno das Comunicações, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n? 971. de
1999, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

de 2007.99, do Mlnlsteno das Comunicações, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 762, de
1999, de autona do Deputado ALMEIDA DE JESUS.

de 20 07 99, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da
PreSidênCia da República, prestando esclareCimentos sobre os
quesitos constantes do RI n o 944, de 1999, de autona do
Deputado CUNHA BUENO

de 22 07 99, do Mlntstérlo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 992, de
1999, de autona do Deputado ALDIR CABRAL.

de 22.07 99, do Mlntstérlo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os qu~sltos constantes do RI n o 843, de
1999, de autona da COMISSAO ESPECIAL DO PLP N o 18/99 _
RESPONSABILIDADE FISCAL

de 22.07 99, do MinistériO da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 1.005,
de 1999, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS.
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Aviso n.' 380/MF, de 22.0799, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando

esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 983, de
1999, de eutona do Deputado ALDO REBELO.

AVISO n.' 162/MME, de 2707.99, do MInistério de MInas e Energia, prestando
esclareCimentos sobre os quesItos constantes do RI n • 936, de
1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

Aviso n.· 381/MF, de 22 07 99, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 962, de
1999, de autona do Deputado PEDRO EUG,"NIO.

AVISO n' 1631MME, de 270799, do Mlnrstérlo de Minas e Energia, prestando
esclareCimentos sobre os quesItos constantes do RI n' 940, de
1999, de autona do Deputado JOÃO MAGNO.

Aviso n • 3821MF,

Aviso n· 383/MF,

de 22.07 99, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 1 004,
de 1999, de autona do Deputado ARY KARA

de 22 07.99, do Ministerio da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 1 011,
de 1999, de aulona do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Aviso n.· 164/MME, de 27.0799, do Mlnrsténo de Minas e Energia, prestando
esc/areclmentos sobre os quesItos constantes do RI n' 931, de
1999, de autona da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

AVISO n '165iMME, de 27 07 99, do Mlnlsténo de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 930, de
1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

AVISO n.' 384/MF,

AVISO n· 385/MF,

Aviso n.· 456,

Aviso n ·457,

Aviso n.· 458,

Aviso n • 459,

Aviso n.· 480,

AVISO n • 462,

Aviso n." 930/MT,

de 2207 99, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 963, de
1999, de autoria do Deputado PEDRO EUG,"NIO.

de 22.07.99, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constanto;s do RI n • 695, de
1999, de autona do Deputado EDINHO ARAUJO.

de 22.07.99, do Minlsténo da Saúde, prestando esclareCImentos
sobre os quesitos constantes do RI n.· 279, de 1999, de autona
do Deputado CUNHA BUENO.

de 22 07 99, do Mlnlsténo da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n • 387, de 1999, de autona
da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FiNANCEIRA E
CONTROLE.

de 22 07.99, do Mlnlsténo da Saúde, prestando esclareCimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.· 402, de 1999, de autona
do Deputado EDUARDO JORGE

de 22 07 99, do MInistério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n· 685, de 1999, de autona
do Deputado LUiZ BITTENCOURT.

de 22.07.99, do Mlnisténo da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os queSItos constantes do RI n ' 926, de 1999, de autona
do Deputado JOÃO GRANDÃO

de 22.07,99, do Mimsténo da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n· 1 001, de 1999, de
autona do Deputado DR. HÉLIO

de 22.07.99, do Ministério dos Transportes, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 1 012,
de 1999, de autona do Deputado LUis EDUARDO.

AVISO n • 202/MDIC, de 27.07 99, do Mlnlsténo do DesenvolVImento, indústna e
ComerCIO, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 994, de 1999, de autona do Deputado
EDINHO ARAÚJO.

OfiCIO n ' 270/MOG, de 270799, do Mlnlsterlo do Orçamento e Gestão, prestando
esc/areclmentos sobre os quesitos constantes do RI n • 844, de
1999, de autona da COMISSÃO ESPECIAL DO PLP N' 18/99
RESPONSABILIDADE FISCAL.

AVISO n ' 543. de 280799, do Mlnrsténo da Agncuitura e do AbasteCimento,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ·368, de 1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT

OfiCIO n' 1078/MMA, de 2807.99, do Mlnlsténo do MeiO Ambiente, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 3799,
de 1998. de autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN.

OfiCIO n.· 1079/MMA, de 28 07 99, do MInistério do MeiO Ambiente, prestando
esc/areclmentos sobre OS quesItos constantes do RI n " 434, de
1999, de autona da COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

OfiCIO o ' 1080/MMA, de 28 07 99, do MInistériO do MeiO AmbIente, prestando
esciareclmentos sobre os quesitos constantes do RI n· 3 934.
de 1998, de autona do Deputado FÁBIO FELDMANN

OfiCIO n· 10811MMA, de 2807.99, do Ministéno do MeiO Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requenmentos de Informação n·s 626 e 773, de 1999, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO

OfiCIO n' 1082/MMA, de 28.07.99, do MinistériO do MeiO Ambiente, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 433. de
1999, de autoria da COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Aviso n.· 965/MT, de 22.07.99, do Minlsténo dos Transportes, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.' 598, de
1999, de autona da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

OfiCIO n' 1083/MMA, de 2807.99, do Minlsteno do MeiO Ambiente. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação n.·s 3518,3530,3538,3 540,

OfiCIO n '190/MCT, de 23.0799, do Ministério da Clênela e Tecnologia, prestando
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI n' 863, de
1999, de autona do Deputado DR. ROSINHA.

Oficio n' 47/SGEXI
DOP/ARC·MRElAEFI, de 27.07.99, do Mlnrstérlo das Relações Extenores, prestando

esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 924, de
1999, de autona do Deputado ALDO REBELO

AVISO n '198/MDIC, de 230799, do Minlsténo do DesenvolVimento, Indústna e
ComérCIO, prestando esclareCImentos sobre os quesItos
constantes do RI nO 864, de 1999, de autona do Deputado DR
ROSINHA

AVISO n· 199/MDIC, de 23.0799, do Mlmsténo do DesenvolVimento, lndústna e
ComérCIO, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n· 1 008, de 1999, de autona do Deputado
HAROLDO LIMA.

OfiCIO n ' 1088/MMA, de 28.07 99, do MInistériO do MeiO AmbIente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requenmentos de Informação n 's 707,712,766,768,775,777,
798 e 812. de 1999. de autona do Deputado CUNHA BUENO

3543, 3544, 3 552, 3566, 3567, 3571, 3573, e 3580, de
1998, de autona do Deputado CUNHA BUENO.

OfiCIO n ' 10851MMA, de 28 07 99, do Mlnlsteno do MeiO Ambiente, prestando
esclareclmenlos sobre os quesitos constantes do Ri n· 3 205,
de 1998, de autona do Deputado WALTER PINHEIRO

OfiCIO n· 1086/MMA, de 2807.99, do Mlnlsténo do Melo Ambiente, prestando
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI n· 34, de
1999, de autona do Deputado VALDEMAR COSTA NETO

OfiCIO n.' 1087/MMA, de 28.07.99, do Mimsteno do MeiO AmbIente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 358, de
1999, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA

Oficio n ' 1089/MMA, de 28 07.99, do Mlnisténo do Meio Ambiente, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n ' 856, de
1999, de autoria do Deputado DR ROSINHA.

OfiCIO n· 1090iMMA, de 28.07.99, do Mlnrsténo do MelO Ambiente, pr96tando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requenmentos de Informação n·s 591, 611,613,623,633,636,
663, 667, 948 e 951, de 1999, de autoria do Deputado CUNHA
BUENO

de 27.07 99, do Mlnisténo Extraordinário de Poliltca Fundiária,
prestando esclareCimentos sobre a IndlCtlção n· 81, de 1999,
de autoria do Deputado ROBERTO ARGENTA

de 27.0799, do Minrsténo das Relações Extenores, prestando
esclarecImentos sobre os quesItos constantes do RI n· 1 049,
de 1999, de eutona do Deputado PEDRO WILSON.

Df/cio n· 126,

OficIO n.· 48/DDH/
ARC-MRElSHUM,

Oficio n • 988/SEPRE, de 2307.99, da Secretana Especial de Politlcas RegionaiS da
PresidênCia da República, prestando esclareCImentos sobre os
quesrtos constantes do RI n.' 759, de 1999, de autona do
Deputado DR ROSINHA.
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OI[Clo n.· 155, de 290799, da Secretana de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do. RI n· 872, de 1999, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n.· 789/MJ, de 29 07.99, do Mlnisténo da Justiça, prestando esclareCimentos
sobre os quesitos constantes do RI n· S07, de 1999, de autona
do Deputado CUNHA BUENO

Aviso n • 794/MJ, de 29.07 99, do MInistério da Justiça, prestando esclareCimentos
sobre os quesitos constantes do RI n· 752, de 1999, de autona
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

Aviso n· 79S/MJ, de 29.07 99, do Mlnlsténo da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n· 1.01S, de 1999, de
autoria do Deputado ROLAND LAVIGNE.

Aviso n· 797/MJ, de 290799, do Mlnlsténo da Justiça, prestando esclareCimentos

sobre os quesitos constantes do RI n.· 1 006, de 1999, de
autoria do Deputado EDUARDO C~MPOS

AVIso n • 1028/MT, de 29 07 99, do MInistério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· S34, de
1999, de autona do Deputado GUSTAVO FRUET

OI[CIO n' 133/MEC, de 300799, do Mlnlsténo da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 699, de
1999, de autona do Deputado WELLlNGTON DIAS.

OficIo n· 134/MEC, de 3007.99, do Mlnlsténo da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 703, de
1999, de autona do Deputado DR ROSINHA

OficIo n· 13S/MEC, de 3007.99, do Ministério da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 201, de
1999, de autona do Deputado PEDRO WILSON.

Oficio n· 138/MEC, de 30.07.99, do Ministéno da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes dos
Requenmentos de Informação n ·s 724, 779, 87S, 889. 894, 898
e 902, de 1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO

Oficio n • 139/MEC, de 3007.99, do MInistério da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 978. de
1999, de autoria do Deputado DR. ROSINHA

OficIo n· 141/MEC, de 30.07.99, do Ministério da Educação, prestando
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 535, de
1999, de autona do Deputado DR ROSINHA

Oficio n.· 274/MOG, de 3007.99, do MInistério do Orçamento e Gestão. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 868, de
1999, de autona do Deputado DR ROSINHA.

Aviso n.· 162, de 31.0799, do Mlnlsténo do Esporte e Turismo, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 861, de
1999, de autona do Deputado DR. ROSINHA

RESENHA DA CORRESPONDENCIA EXPEDIDA RELATIVA

A REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO

AGOSTO/1999

Oficio PS/RI n.·

2304, de 05.08.99, ao Deputado FERNANDO GABEIRA, encaminhando cópia
do AVIso n.· 1184-C.CIVII, de 02.0899, da Casa CIVil da PresIdência da
República que envIa cópIa do Aviso n.· 118, de 20.07.99, do Ministério
das Comunicações, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.·
093, de 1999

2307,

2308,

2309,

2310,

2311,

2312,

2313,

2314,

2315,

2316,

2317,

2318,

2319,

2320,

de 0508.93. ao Deputado MIRO TEIXEIRA, encaminhando cópia do
AVISO n.· 1187-C.Civll, de 02.06.99, da Casa Civil da Presidência da
Repúbhca que envia cópia do OfiCIO n.· 589, de 13.07.99, do Minlsténo
da Agricultura e do AbasteCImento, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n.· 146, de 1999.

de OS.08 99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do
AVISO n· i188·C.CIVII, de 02.08.99 da Casa CiVil da PreSIdênCIa da
República que envia cópia do Oficio n.· 113, de 1907.99, do Ministério
da EducaçJo" prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.· 164, de
1999

de OS 08 99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do
AVISO n.· '1 189-C Civil, de 02.08.99, da Casa CIVil da PreSIdência da
República que envia cópia do Aviso n· 696, de 14.07.99, do Ministério
da JuslJça, prestando esclarecimentos sobre a IndicaçãO n.· 166, de
1999.

de 05.0899, ao Deputado PEDRO CHAVES, encaminhando cópia do
Aviso n· 1190-C.Civll, de 02.08.99, da Casa CIVil da PreSIdência da
Repúbhca que envia cópia do Aviso n.· 363, de 14.07.99, do Minlsténo
da Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.· 218 de
1999.

de 05.08 99, ao Deputado FERNANDO CORUJA encamInhando cópIa
do AVISO n.· 1191-C CIVil, de 02.08.99, da Casa Civil da Presidência da
Repúbhca que envia cópia do AVISO n· 150, de 15.07.99, do Ministério
do Esporte e Tunsmo, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.·
243, de 1999.

de OS,08 99, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encamInhando cópia
do AVISO n· 1182-C.CIVII, de 02 08.99, da Casa Civil da PreSIdênCIa da
RepúblIca que enVIa cópra do Memorando n.· 361, de 21 07.99, da
Secretana de DesenvolVimento Urbano, prestando esclarecimento sobre
os quesitos constantes do RI n· 407, de 1999.

de 05.08 99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n· 1183-C CIVil, de 02.08.99, da Casa CiVil da PreSIdência da
Repúbhca que envIa cópia do Memorando n.· 378, de 22 07.99, da Casa
Mllttar da PreSidêncIa da República, prestando esclareCImentos sobre a
Indicação n· 136S, de 1999.

de 05.08.99, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia do
Oficio n.· 108S/MMAlGM, de 2807.99, do MinistériO do MeiO AmbIente,
prestando esclareCimentos sobre OS quesitos constantes do RI n.· 3 205,
de 1998.

de 0508.99, ao Deputado PEDRO WILSON, encaminhando cópia do
OfiCIO n· 13S/GM/MEC, de 3007.99, do MInistério da Educação,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 201,
de 1999.

de OS 08.99, à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE, encaminhando cópia do AVISO n.· 457/GM, de 22.07.99, do
Mlnlsténo da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.· 387, de 1999

de OS.0899, ao Deputado GUSTAVO FRUET encaminhando cópia do
Aviso n ·1028/GM/MT, de 29.07.99 do Ministéno dos Transportes
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 534,
de 1999.

de OS.08.99, ao Deputado DR. ROSINHA , encaminhando cópia do
Oficio n· 141/GM/MEC, de 30.07.99, do Ministério da Educação,
prestando esclareCimentos sobre os queSllos constantes do RI n.· 535,
de 1999

de OS 08.99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS encaminhando cópia do
OfiCIO n· 133/GM/MEC, de 30.07.99, do Mlnlsteno da Educação,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 699,
de 1999

de 05 08.99, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do OfiCIO
n· 134/GM/MEC, de 3007.99, do Mlnlsténo da Educação, prestando
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI n • 703, de 1999.

2305,

2306,

de 05 08 99, ao Deputado MARCOS AFONSO, encamInhando cópia do
AVIso n· 118S-C.CIVII, de 02 08.99 da Casa Civil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVIso n.· 122, de 20.07.99, do Minlsténo
das Comunicações, prestando esclareCimentos sobre a indIcação n·
116, de 1999.

05.08.99, ao Deputado NELSON PELLEGRINO, encaminhando cópia do
Aviso n· 1186-C.ClVil, de 02.08.99 da Casa CIVt/ da PreSIdência da
República que envia cópIa do AVISO n.· 703, de 14.0799 do Mlnlsténo da
Justiça, prestando esclareCimentos sobre a indicação n.· 125, de 1999.

2321,

2322,

de 05 08.99, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do OfiCIO
n.· 109/GM/MEC, de 16.0799, do Mlnisténo da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 704, de 1999.

de 05 08 99. ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfiCIO n.· 138/GM/MEC, de 30.07.99, do Ministéno da Educação.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação n ·s 724, 779, 875, 889, 894, 898 e 902.
de 1999
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2323,

2324,

2325,

2326,

2327,

2328,

2329,

2330.

2331,

2332,

2333,

2334,

2335,

2336,

2337

2338,

2339

2340,

de 050899, ao Deputado DJAlMA PAES, encaminhando cópia do
OfiCIO n· 171IMME, de 030899, do Mlmsténo de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 742,
de 1999,

de 05899, ao Deputado DR, ROSINHA encaminhando cópia do 01lClo
n.· 1621GM, de 31 07.99, do Mlmsténo do Esporte e Turismo, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 861, de 1999.

de 05 08 99, ao Deputado DR ROSINHA, encaminhando cópia do 01lclo
n· 398IMF de 030899, da Mlnisténo da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 866, de 1999

de 050899, ao Deputado ALDO RABElO encaminhando cópia do
OtrClO n.· 3961MF de 03 08 99, do Mlmsténo da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre OS quesitos constantes do RI n.· 922, de 1999.

de 050899, ao Deputado ALDO REBELO, encamInhando cópia do
OtrCIO n,· 47/SGEXlDOPIARC-MRElAEFI, de 27.07.99, do Mlnisténo das
Reiações Exteriores. prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n • 924, de 1999

de 050899, ao Deputado ALDO RABELO, encaminhando cópia do
AVISO n· 397/MF, de 03.08.99, do Ministério da Fazenda, prestando
esclareCimentos sabre as quesitos constantes do RI n.· 925, de 1999

de 05 08 99, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do OfICIO
n.· 139/GMIMEC, de 30.07 99, do Mlnisténo da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os ques~os constantes do RI n.· 978, de 1999.

de 05.08 99, ao Deputado RICARDO BERZOINI, encaminhando cópia
do AVISO n· 394/MF, de 03.0899, do Mlmsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre as quesitos constantes do RI n.· 986, de 1999

de 05 08 99, ao Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA, encemlnhando
cópia do AVISO n· 127/MC, de 04.08 99, do Mlnlsténo das
ComunicaÇÓes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n.· 995, de 1999

de 05.08 99, ao Deputado EDUARDO CAMPOS, encaminhando cópia
do Aviso n" 797·MJ, de 2907.99, do Ministério da Jusliça, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 1.006, de 1999,

de 050899, ao Deputado PEDRO WILSON GUIMARÃES
encaminhando cópia do Aviso n· 481DDH/ARCIMRElSHUM, de
2707.99, do Mlnisténo das Relações Extenores, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 1.049 de 1999

de 09.08 99, ao Mimsténo do Trabelho e Emprego, encaminhando cópia
do RI n· 999, de 1999, de autona dos Deputados WALTER PINHEIRO
e AVENZOAR ARRUDA, sobre a entrada de trabalhadores estrangeiros
no temtóno nacional para desenvolverem altvidades profiSSionaIS nas
área de telecomunicaÇÓes, do setor elétrico, de gás canahzado, de
mineração, de Siderurgia e ferrovláno, a parllr de 1994, nas condições
que espeCifica.

de 09.08 99, ao Mlmsténo da Integração Nacional, encammhando cópia
do RI n.· 1 002, de 1999, de autoria do Deputado ANTONIO PALOCCI,
sobre a Adutora do Oeste.

de 090899, ao Mlnlsténo do Desenvolvimento, Indústna e Comércio
Extenor. encaminhando cópia do RI n,· 1 017, de 1999, de autona do
Deputado MILTON TEMER, sobre os contratos de finanCiamento
firmados entre o BNDES e a CSN

de 09.0899, ao Mlmsténo da Jusliça, encammhando cópia do RI n.·
1.018, de 1999, de autona do Deputado DR HÉLIO, sobre o fundo
naCIOnal deslinado à segurança e educação de trânsito .

de 09 08.99, à Secretána Especial de DesenvolVimento Urbano de
Presidência da Repúbhca, encaminhando cópia do RI n.· 1.019, de 1999,
de autona do Deputado DR HÉLIO, sobre a hberaçlio de recursos para a
Cidade de Hortolàndla, Estado de São Paulo, no valor de R$100.000,OO
conSignado no Orçamento Gerei da Unlilo de 1999,

de 090899, ao Ministério do Planejllmento' Orçamento e GelllAo,
encaminhando CÓpia do RI n.· 1.020, de 1999, de autone do Deputado
DR. HELIO, sobre a hberação de recursos para a cidade de HortolAndla,

Estado de São Paulo, no valor de R$120.000,00, consignado no
Orçamento Geral da União de 1999

de 09.0899, ao Mlnlsténo da Saúde encaminhando cópia do RI n·
1 021, de 1999, de autoria do Deputado DR HÉLIO, sobre a hberação
de recursos para a cidade de Hortolãndla, Estado de São Paulo, no
valor de R$ 105000,00, conSignado no Orçamenro Geral da União de
1999

2341,

2342

2343,

2344,

2345,

2346,

2347,

2348,

2349,

2350,

2351,

2352,

2353,

2354,

2355,

2356,

de 0908.99, ao Mlnistáno da Previdência e ASSistência Social,
encaminhando cópia do RI n.· 1 022, de 1999, de autoria do Deputado
DR. HÉLIO, sobre a liberação de recursos para a cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, no valor de R$ 250.000,00, consignado no
Orçamento Gerei da Umão de 1999.

de 09.08.99, ao Ministério da Educação, encammhando cópia do RI n.·
1 023, de 1999, de autona do Deputado DR. HÉLIO, sobre a liberação de
recursos para a cidade de Campinas, Estado de São Paulo, no valor de
R$ 50000,00, conSignado no Orçamento Geral da União de 1999.

de 09 08 99, à Secretana de DesenvolVimento Urbano da Presidência da
República, encaminhando copIa do RI n· 1 024, de 1999, de autona do
Deputado DR HÉLIO, sobre a liberação de recursOs pera a Cidade de
Paullnea, Estado de São Paulo, no valor de R$ 50.000,00, conSignado
no Orçamento Geral da União de 1999

de 09.08 99, ao Mimsténo da Educação, encaminhando cópia do RI n.·
1 025, de 1999, de autona do Deputado DR. HÉLIO, sobre a hberação de
recursos para a CIdade de Amencana, Estado de São Paulo, no valor de
R$ 45000,00, conSignado no Orçamento Geral da União de 1999.

de 0908.99, à Secretana de DesenvolVimento Urbano da Presidência
da República, encaminhando cópia do RI n· 1 026, de 1999 de autoria
do Deputado DR. HÉLlD, sobre a liberação de recursos para a cidade de
Sumará, Estado de São Paulo, no valor de R$ 150 000,00, consI9nado
no Orçamento Gerat da Umão de 1999

de 090899, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n,·
1.027, de 1999, de autona do Deputado DR. HÉLIO, sobre a liberação de
recursos para a cidade de Sumaré, Estado de Silo Paulo, no valor de
R$ 150.000,00, consignado no Orçamento Geral da Umão de 1999,

de 09 08 99, li Secretaria de DesenvolVimento Urbano da PresidênCia
da República, encaminhando cópia do RI n.· 1 028, de 1999, de autoria
do Deputado DR. HÉLIO, sobre a liberação de recursos para a cidade de
Votuporanga, Estado de São Paulo, no valor de R$ 150.000,00,
conSignado no Orçamento Geral da União de 1999

de 09 08,99. ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do RI
n· 1 029, de 1999, de autona do Deputado DR. HÉLIO, sobre a
liberação de recursos para a Cidade de Hortolllndla, Estado de São
Paulo, no valor de R$ 150.000,00, consIgnado no Orçamento Geral da
União de 1999

da 09 08 99, à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da PresidênCia da
República, encaminhando copia do RI n.· 1.030, de 1999, de autona do
Deputado DR HÉLIO, sobre a liberação de recursos para a Cidade de
Pedreira, Estado de São Paulo, no valor de R$ 70 000,00, conSignado
no Orçamento Geral da União de 1999

de 09 08 99, ao Minlsténo da Saúde, encaminhando cópia do RI n."
1 031, de 1999 de aulona do Deputado DR. HÉLIO, sobre a liberação de
recursos para a CIdade de Pedreira, Estado de sao Paulo, no valor de
R$ 150 000,00, consognado no Orçamento Geral da União de 1999

de 09.08.99, ao Ministério da PreVidência e Assistência SOCial,
encaminhando cópia do RI n· 1.032, de 1999 de autona do Deputado
DR HI:UO, sobre a liberação de recursos para a cidade de Pedreira.
Estado de São Paulo, no valor de R$ 100.000,00, consognado no
Orçamento Geral da União de 1999.

• de 09 08.99, à Secretana de DesenvolVimento Urbano da PresídênCla
da RepÚblica, encaminhando cópia do RI n.· 1 033, de 1999, de aulona
do Deputado DR. HÉLIO, sobre a liberação de recursos para a cidade de
Valinhos, Estado de São Paulo, no valor de R$ 200.000,00 consignado
no Orçamento Geral da Umão de 1999

de 09 08,99, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n.·
1 034, de 1999, de autona do Deputado DR. HÉLIO, sobre a liberação de
recursos para a cidade de Campinas, Estado de São Paulo, no valores e
funCionaiS programáticas que menciona, conSIgnados no Orçamento
Geral de União 1999

de 09 08 99, ao Ministério da Saúde, encaminhando CÓpia do RI n.·
1.035, de 1999 de auton" do Deputado DR HÉLIO, sobre a liberação de
recursos para a cidade de Sumaré. Estado de São Paulo, no valor de
R$ 150 000,00, consignado no Orçamento Geral da União de 1999

de 09 08 99, ao Ministério da Saúde encaminhando cópia do RI n·
1 038, de 1999 de autona do Deputado DR HÉLIO sobre a liberação de
recursos para a cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, no valor
de R$ 30 000,00, conSignado no Orçamento Geral da União de 1999.

de 09 08 99, ao Mimstério da Saúde, encaminhando CÓpia do RI n·
1.03], de 1999, de DUtona do Deputado JOÃO GRANDÃO, sobre o
ComItê Codex Alimentanus,



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 06347

2357,

2358,

2359,

2360,

2361,

2362,

2363,

2364,

2365,

2366,

2367,

2368,

2369,

2370,

2371,

2372,

2373,

de 09.08 99, ao MInistério da Saúde, encaminhando cópIa do RI n o
1.038, de 1999. de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO, sobre a
Resolução n o 003, de 1999, que Cria a taxa de registro de produtos para
as mlcro e pequenas empresas.

de 09.08 99. ao Mmlstérlo da Fazenda encaminhando cópIa do RI n o
1.039, de 1999 de autoria do Deputado CUNHA BUENO sobre a atuação
da SUSEP em relação à BB - Corretora de Seguros e Admmistradora de
Bens S A

de 09 08 99, ao Mlnisténo da Fazenda, encammhando copia do RI n.o

1.040, de 1999, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
ligação entre o Banco do Brasil e a BB - Corretora de Seguros e
AdmInistradora de Bens S A.

de 09 08 99. ao MInistério da Previdência e AssIstêncIa Social,
encaminhando cópia do RI nO 1 041. de 1999, de autona do Deputado
CUNHA BUENO. sobre o seguro de aCidentes de trabalho.

de 09 08 99, à Casa C,v,l da PresidênCia da República, encaminhando
cópIa do RI n.o 1 042. de 1999, de autoria do Deputado DE VELASCO,
sobre a assinatura contrato de consultona com empresa bntênlca.

de 09.08.99, ao MInistério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n o
1.043, de 1999, de autoria da Deputada LUlZA ERUNDINA, sobre as
aplicações dos recursos do FGTS em habItação e saneamento, geridas
pelaCEF.

de 09 08 99, ao Mmisténo da CiênCia e Tecnologia, encammhando CÓpia
do RI nO 1 044, de 1999, de autona da Deputada LUIZA ERUNDINA,
sobre a partIcIpação do Brasil no pr09rama da Estação EspaCial
Internacional (ISS).

de 09 08.99, ao MInistério do MeIO Ambiente. encaminhando cópIa do RI
n.o 1 045, de 1999. de autona da Deputada LUIZA ERUNDINA, sobre o
aumento no buraco da camada de OZÔniO e as alteraÇÕes climáticas no
Sudeste do Pais.

de 09 08 99, ao MInistério da Saúde, encammhando cópia do RI n o
1 046, de 1999, de autoria da Deputada LUIZA ERUNDINA, sobre o
número de óbitos decorrentes de IIpoasplração no BraSIl.

de 09.08.99, ao MInistériO da PreVidênCia e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 1 047, de 1999, de autona do Deputado
EDUARDO CAMPOS, sobre orientação dada ao INSS em ReCife para a
devolução de servidores da DATAPREV lotados no Escritóno Re910nal
daquela CIdade

de 09 08 99, ao Mmisténo do MeiO AmbIente encammhando cópia do RI
n.o 1 048, de 1999, de autona do Deputado PEDRO WILSON, sobre a
efetivação de programa para a conservação e o desenvolVImento
sustentavel no cerrado, no âmbito do Mmlsterlo.

de 09.08.99, ao Mlnlsténo da JustIça, encaminhando cópIa do RI n.o

1.050, de 1999, de autoria do Deputado PEDRO WILSON, sobre a
apresentação de relatórios relalivos ao pacto de DIreitos Econômicos
SOCIaIS e CulturaIs. ao qual o pais adenu em 1992, a Convenção contra
a Tortura e outros Tratamentos e PUniÇÕes Cruéis, Desumanos e
Degradantes, ratifiCado em 1989. e a Convenção sobre os DireItos da
Cnança, ratificada em 1990, além de outros afeItos à proteção e
promoção dos direitos humanos.

de 09.08.99, ao Mmlstério da Justiça, encaminhando cópIa do RI n.o
1.051, de 1999, de autoria do Deputado PEDRO WILSON, sobre a
fabricação Importação e comerCialização de brtnquedos que possam ser
confu"ndld~s com armas de fogo, brancas ou SImilares colocadas à venda
no território nacIonal.

de 09.08.99, ao Mlnlsténo dos Comunicações. encammhando cópia do
RI n o 1 053, de 1999, de autona do Deputado PEDRO WILSON, sobre
as demIssões de servidores do sistema de telecomUnicaÇÕes em todo o
Pais, aSSim como o processo de revisão da anistia concedida aos
demitIdos no plano Collor.

de 09.08.99, ao Mlnlsténo dos Transportes, encammhando cópia do RI
n.o 1.054, de 1999, de autona do Deputado LUIZ SJ:RGIO. sobre a praça
de pedágio instalada na rodOVia BR 465. que liga a Zona Oeste do
Estado do RIO de Janeiro à Via Dutra

de 09.08.99. ao Mmistério da Saúde, encaminhando cópia do. RI ~'o

1.055, de 1999, de autona do Deputado DR. HJ:L10, sobre a utlllzaçao
de funClonános e estudantes para teste de medicamentos na UNrCAMP.

de 09.08.99, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n."
1.056, de 1999 de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre
gastos supérfluos feitos com os recursos do Fundo de Estabilização
Fiscal.
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de 09 08.99, ao Mlnlsténo da Saúde, encammhando cópia do RI n.·
1.057, de 1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre
mspeção nas mdúslnas e dlstnbulção de palmito no Pais.

de 09.08 99, ao Minlsténo de Minas e Energia, encammhando cópia do
RI n.o 1.058, de 1999, de autoria do Deputado WAGNER SALUSTIANO,
sobre ocorrênCias na ELETROBRÁS (Centrais Elétricas Brasileiras S.A)

de 09.08.99. ao Ministério de Minas e EnergIa, encammhando cópia do
RI n° 1 059, de 1999, de autoria do Deputado WAGNER SALUSTIANO,
sobre ocorrênCia na PETROBRÁS (Petróleo Brasdelro SAl.

de 09 08.99, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do RI
n.o 1.060. ele 1999, de autona do Deputado WAGNER SALUST/ANO,
sobre ocorrências na RFFSA (Rede FerrOViária Federal SAl.

de 09 08 99, ao MInistério da PreVidênCia e AssistênCIa Social,
encammhando cópia do RI n.o1.061, de 1999, de autoria do Deputado
DEUSDETH PANTOJA, sobre cnténo ullllzado para a reestruturação
administrativa do INSS no Estado do Pará.

de 09.08.99, ao Mlnlsténo da Cultura, encaminhando cópia do RI n."
1 062, de 1999, de autoria do Deputado MILTON TEMER, sobre a
compra de acervo histórico brasileiro leiloado em Londres

de 09.08.99, ao Ministério da Fazenda. encamInhando cópIa do RI n o
1063, de 1999, de autoria do Deputado POMPEO DE MATTOS, sobre
os percentuaIs de despesas da União com o funCionalismo público
federal.

de 090899, ao Mlnisténo da Fazenda, encaminhando cópia do RI n.o

1.065, de 1999, de autona do Deputado EDUARDO CAMPOS, sobre os
empréslJmos tomados pelos Estados e posteriormente renegoclados
com a União, nos termos da LeI n.o9496, de 1997.

de 09 08 99, ao Mlnlsténo da Fazenda, encaminhando cópia do RI n."
1 066, de í999. de autona do Deputado HENRIQUE FONTANA, sobre a
Situação trlbutána da Ford Motom do BraSil S A., suas subSidiárias e
controladas.

de 09.08.99, ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando cópia
do RI nO 1067, de 1999, de autona do Deputado BABA, sobre a
proposta dos Estados Unidos da Aménca, na ultima reunião da
Organização dos Estados Amencanos - OEA. para criação de força de
Interv~nção no Hemlsféno OCidental com objelivo de defender a
demoéraCla na região.

de 09.08.99. ao Mmisténo da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n.o 1.068, de 1999, de autoria do Deputado
LUIZ SJ:RGJO, sobre processos de soliCItação de aposentadona.

de 090899, ao Mlnisténo da Educação, encammhando cópia do RI n.o

1 069, de 1999. de autona do Deputado EDlNHO ARAUJO, sobre
desenvolVimento de projetos na área de ensino téCniCO
profiSSionalizante.

de 09.0899, ao Minlsténo da Defesa, encaminhando cópia do RI n."
1 070, de 1999, de autoria do Deputado JOSJ: GENOINO, soliCitando
mforrnações, no âmbito do Comando da Aeronáultca, sobre laudo
referente ao acidente OCOrrido com aeronave da TAM em 31 de outubro
de 1996.

de 09 08.99, ao MInistério da Saúde, encaminhando cópia do RI n o
1.071, de 1999. de autona do Deputado VALDECI OLIVEIRA, sobre
"colaboradores eventuaIs", no âmbito da F,undação NaCional de Saúde
no RIO Grande do Sul.

de 09.08.99. ao Mlnisléno da Saúde, encaminhando CÓpIa do RI n.o

1 072, de 1999, de autona do Deputado VALDECI OLIVEIRA, sobre a
cessão de funcionários da Fundação NaCional de Saúde do Rio Grande
do Sul para esfera estadual e para Munlclplos.

de 09.08 99, ao Minlsténo da Saúde, encammhando cópia do RI n.o

1073. da 1999, de autona do Deputado VALDECI OLIVEIRA, sobre a
Supervisão Integrada realizada na Fundação NaCional de Saúde no RIO
Grande do Sul

de 09 08 99, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n o
1.074, de 1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN sobre
o FITP (Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário).

de 09 08 99, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n,o 1 075 de 1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre acompanhamento e monrtoramento feito pela Agência Nacional de
Energia Elétnca nas correções das falhas detectadas na geração e
distribUIção de energIa elétrica na cidade de Manaus
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de 09.08.99, ao Mlnisténo de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n.· 1.076, de 1999, de autona da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre sanções aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica aos
produtores Independentes de energia elétrica na cidade de Manaus.

de 09 08 99, ao Mlnlsténo de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n· 1.077, de 1999, de aulona da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre contrato firmado entre a Manaus EnergIa e o produtor
independente de energia elétrica EI Paso Energia Lida. e outros, na
cidade de Manaus

de 09 08 99, ao Mlnisténo de Minas e Energia, encaminhando cópia do
Ri n.·1.078, de 1999, de autona da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre contrato firmado entre a Manaus Energia e o produtor
Independente de energIa elétrica PIE, na cidade de Manaus.

de 09.08.99, aO Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n,·
1.079, de 1999, de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre

pedido de aberiura de InvesllgaçAo contra seiS laboratónos
farmacêutiCOS para apuraçAo da prátlca de abuso de prllÇOs de
medicamentos.

de 09 08 99, ao Mlnlsténo da Agncuitura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI n.· 1.080, de 1999, de autona do Deputado
LUIZ BITTENCOURT, sobre a destinação dos recursos financeiros, no
âmbito, do Programa Nacional de Forialeclmento da Agncultura Familiar
(PRONAF)

de 09 08 99, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n·
1.081, de 1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre a
desllnaçAo das verbas do contrato para modemlzaçAo do setor de
saneamento no Brasil com o Banco Mundial (Blrd).

de 09 08 99, ao Ministério da Saúde, encaminhando CÓ'pia do RI n·
1 082, de 1999 de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre
hospitaiS acusados de fraude na cobrança de reembolso por parias
realizados atraves do Sistema Úmco de Saúde

de 09 08 99, ao Mlnisténo da Saúde, encaminhando cópia do RI n·
1.083, de 1999 de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre
prováveis Irregulandades em programa contra a dengue

de 09 08.99, ao Mimsténo da Saúde, encaminhando cópia do RI n.·
1 084, de 1999, de aulona do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre o
cnléno de distribUIção dos recursos para os MunicípIOS no Plano de
ErradlCaçAo do Aedes Aegypll, nos enos de 1997, 1998 e 1999,

de 09.08.99, ao Mlnisténo Exlraordlnáno de Pollllca FundJána,
encaminhando cópia do RI n· 1 085, de 1999, de autoria do Deputado
LUIZ BITTENCOURT, sobre o assentamento de 25 mil famfJIas alé a
primeira qUinzena de julho.

de 09 08 99, ao Mimsténo da Saúde, encaminhando CÓpia do Ri n.·
1.086, de 1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre a
falta de medicamentos anil-AIDS no Hospital de Doenças Tropicais de
GOiânia.

de 09.08 99, ao Mlnisténo da Fazenda, encaminhando CÓpia do RI n.·
1.087, de 1999, de autoria do Deputado RICARDO NORONHA,
solicrtando Informações, no Ilmblto da Caixa EconômlC8 Federal, sobre
os recursos arrecadados pelas loterias patrocinadas peia Inslltuiçlio.

de 09.0899, ao Mlnisténo da Fazenda, encaminhando cópia do RI n.·
1.088, de 1999, de autoria do Daputado GIOVANNI QUEIROZ, sobre
exigibilidade bancária para fim de crédrto rural.

de 09.08 99, ao Mlnisténo da Ciência e Tecnologia, encaminhando cópia
do RI n.· 1.089, de 1999, de autona do Deputado PADRE ROQUE,
sobre prerrogativas legaiS da CTNBIO e dados relativos a lavouras
demonstratives de produtos transgênlcos

de 09 08.99, ao Mlmsténo dos Transporias, encaminhando cópia do RI
n· 1 090, de 1999, de autona do Deputado LUIZ RIBEIRO, sobre a
cobrança de pedá910 por parte da ConceSSIOnária Rio-Teresópohs
(CRT)

de 09.08.99, ao Mimstério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n.·
1.091, de 19~9, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA, solicitando
Informações, no Ilmbrto do Banco Gantral do Brasil, sobre a
reglonalizaçlio dos financlamenlos habitacionais com recursos do FGTS.

de 09.08.99, ao Mimsténo do Desenvolvimento, Induslria e COmércIO
Extenor, encamlnhendo cópia do RI n.· 1.092, de 1999, de aulone do
Deputado INÁCIO ARRUDA, soIicrtando Informações no âmbrto do
Banco NaCional de Desenvolvimento Econômico e SoelBl - BNDES,
sobre a operaçAo prollPsta pelo GoIdman-Sachs, de renegociaçlio de
dividas contrafdas por empresas, via emlsslio de eurobônus no extenor
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de 09108 99, ao Ministério da PrevidênCia e Assistência SocIal,
encaminhando cópia do RI n.· 1.093, de 1999, de autoria do Deputado
AGNELO QUEIROZ, sobre contratação realIZada pela CoordonllÇio
Geral de Finanças do INSS no DF com a FundaçAo Luis Eduardo
Magalhães.

de 09 08.99, ao Minlsténo da Fazenda, encaminhando cópia do RI n·
1.094, de 1999, de autona do Deputado WALTER PINHEIRO e JOSI:
PIMENTEL, sobre os processos CVM RJ 9712825 e RJ 9811256, contra o
Banco do Nordeste do BraSIl.

de 09 08 99, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n·
1.095, de 1999 de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO, sobre
provislonamento de recursos no Banco do Nordesle do Braslt referente a
ações trabalhistas.

de 09 08 99, ao Mlmstério da PreVidênCIa e AsSIstência SoCIal,
encaminhando cópia do RI n.· 1.096, de 1999, de autoria do Deputado
WALTER PINHEIRO, sobre a InlervençAo na CalXB de PrevidênCia dos
FunCIOnários do Banco do Nordeste do Brasil (CAPEF).

de 09 08 99, ao Ministério da Saúde, encaminhando CÓpia do RI n.·
1.097, de 1999, de autona do Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA,
sobre o Convênio n.· 224/97, celebrado entre O Mlnlsléno e O MunlCfpio
de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, com o objefivo de combale à
dongue.

de 09.08 99, ao Mimslério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n.·
1.098, de 1999, de sutona do Deputado JÃO MAGNO, sobre pagamento
de Juros e amortrzaçAo das dividas Interna e elctema.

de 09 08 99, ao Mimsténo da Fazenda, encaminhando cópia do RI n."
1.099,.de 1999, de auloria do Depulado DR. BENEDITO DW>, sobre o
valor das contas n/lo recadastradas, nos úfllmos lrês anos, e a
destinaçAo dada aos recursos em conseqüênCia da Lei n." 9526, de
1997

de 09.0899, ao Ministério da Fa~ncla.-encaminhando cópia do RI n.·
1.100, de 1999, de aulona do Deputado JOS~ PRJANTE, sobre as linhas
de crédrto e montante de recursos tlplicados nas áreas habilaClorJal,
comerciai e de saneamento no Pais pela Caixa EcdnOmlca Federal.

de 09.08 99, ao Mimsténo da PrevidênCia e AssistênCia Social,
encaminhando cópia do RI n.· 1.101, de'11l!!l, de autona da Deputada
LUIZA ERUNDINA, sobre o aumento áa pobreza mundial e sua relaçlio
com as pollllcas econômicas do FMI - Fundo Monetário Intemacional.

de 09.08.99, ao Mlmsténo da Fazenda, encaminhando cópia do RI n.·
1.102, de 1999, de aulona da Deputada LUIZA ERUNDINA, sobre o
aumento da pobreza mundial e sua relação com as políticas econômicas
do FMI - Fundo Moneláno Internacional.

de 09 08 99, ao Minlsténo da Justiça, encaminhando cópia do RI n.·
1.104, de 1999, de autona da Deputada LUlZA ERUNDINA, sobre
violênCia contra jornalistas brasileiros.

de 09 08 99, ao Mimsténo da Educação, encaminhando cópia do RI n.·
1.105, de 1999, de auloria do Deputado JOS~ ANTONIO, sobre
providências tomadas em relação ao Campus 11 da Universidade Federal
do Maranhão, na CIdade de Imperalnz.

de 09 08 99, ao Ministério da JuslJçe, encaminhando cépl8 do RI n.·
1.106, de 1999, de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre a
aluaçAo do Departamento de Proteçlio e Defesa do Consumidor em
relaçAo ao reajuste dos prllÇO!I dos remédios após a desvalorizaçAo do
real.

de 09.08.99, ao MInistén" da Saúde, encaminhando CÓp18 do RI n·
1.107, de 1999, de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre a
fiscallzaçAo dos prllÇOS de medicamentos no Pais

de 09 08.99, ao MinistérIO da Fazenda, encaminhando cóPIa do RI n."
1108, de 1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre a
fiscalização dos preços de medicamentos no Pais.

de 09 08.99, ao MinIstério da Fazenda, encaminhando cópia do RI ~ li'

1.109, de 1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT, sobre a
atuaçAo da Secretaria de Acompanhamento EconômiCO do Mlnlsténo em
relaçAo ao reajuste dos prllÇOs dos remédios após a desvalorizaçAo do
real.

de 09.08.99, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n."
1.110, de 1999. de autoria da COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POL!TiCA RURAL, sobre a secuntlzaçAo de dividas ruraIS
regulamentada pela Lei n.· 9138, de 29 de novembro de 1995 (saldo
devedor das operações...).
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2454,

2426,

2427

2428,

2429,

2430,

2431,

2432,

2433,

2434,

2435,

2436,

2437,

2436,

2439,

2440,

2441,

de 09.08 99, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n • 2442,
1.111, de 1999, de autoria da COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLITICA RURAL, sobre a secuntlZação de diVidas regulamentada pela
Lei n· 9138, de 29 de novembro de 1995 (complementação do RIC
288/99)

2443,
de 09.08 99, ao Ministéno do Desenvolvimento, Indústna e Comércio
Extenor, encaminhando cópia do RI n· 1 112, de 1999, de autona do
Deputado PEDRO WILSON, sobre a fabncação, importação e
comercialização de bnnquedos que possam ser confundidos com armas
de fogo, brancas ou similares 2444,

de 09 08 99, ao Mlnisténo da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n.· 1 113, de 1999 de autona do Deputado
DR ROSINHA, sobre convênio com o Centro EducaCional de Tecnologia
em Administração - CETEAD, com a sede em Salvador/BA

de 09.08 99, ao Mlnisténo da Previdência e ASSistência Social, 2445,
encaminhando cópia do RI n· 1 114, de 1999, de autona do Deputado
OR. ROSI NHA, sobre convênio com a Fundação Luis Eduardo
Magalhães, sediada na Bahia.

de 09.08 99, ao Mlnisténo da Fazenda, encamInhando cópia do RI n" 2446,
1.115, de 1999, de autona do Deputado VALDIR GANZER, a respeito da
admInistração do Imposto sobre Propnedade Terntonal Rural, a partir do
exerclclo de 1994.

de 0908.99, ao MInisténo da Justiça, encamInhando cópia do RI n· 2447,
1.116, de 1999, de autona do Deputado RICARDO BERZOINI, sobre
contrato firmado entre o Departamento NaCional de TrânSito
(DENATRAN) e empre~a Montreallnformãbca.

de 09 08.99, ao Minislédo do Desenvolvimento, Induslria e Comércio
Extenor, encamInhando cópia do RI n" 1.117, de 1999, de autoria dos 2448,
Deputados RICARDO BERZONI e~ WELLlNGTON DIAS, sobre o
processo de pnvatlzação da Datamec S A - Sistemas de Processamento
de Dados.

de 09 08 99, ao Mlnlsténo do MeiO Ambienterencamlnhando cópia do RI
n·1.118, de 1999 de autona do Deputado WERNER WANDERER e 2449,
MOACIR MICHELETTO, sobre o processo de licitação e tercelrização da
administração do Parque Nacional no Estado do Paraná.

de 09 08 99, ao MInistério da PreVidência e ASSistênCia SOCIal, 2450,
encaminhando cópia do RI n· 1.119, de 1999, de autoria do Deputado
DR. HÉLIO, sobre o benefiCIO do INSS que menCiona.

de-09.08.99, ao MiIlisténo da PreVidência e ASSistência Social, 2451,
encaminhando cópia do RI n.· 1 120, de 1999, de autona do Deputado
DR. HÉLIO, sobre o benefiCIO de n • 28038134-4.

de 09 08 99, ao MInlsténo das Comunicações, encaminhando cópia do 2452,
RI n.· 1121, de 1999, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO,
soliCitando Informações no âmbito da agênCia NaCional
Telecomunicações (ANATEL), sobre o cumpnmento das metas
estabeleCidas pelo Plano Geral de Metas de Umversalizaçiio, Plano 2453,
Geral de Metas de Qualidade e Contratos de Concessão e acerca da
entrada de trabalhadores estrangeiros no tem16rio nacional para
desenvolverem alividades profissionaiS na área de telecomUnicações,
partir de 1997, nas condições que espeCifica

de 09 08.99, ao Mlnlsténo da Jusliça, encaminhando cópia do RI n·
1.122, de 1999, de autoria dos Depulados WALTER PINHEIRO e
AVENZOAR ARRUDA, sobre a entrada de trabalhadores estrangeiros no
temtóno nac1onaLj)ara desenvolverem atiVidades profiSSionais na área
de telecomUnicações, no setor elétnco, de gás canalizado, de mineração,
de Siderurgia e ferrovláno. a partir de 1994, e nas condições que 2455,

~clfica.

de 09.08 99, ao Ministéno do Meio Ambiente, encaminhando cópia do RI
n.· 1.123, de 1999, de autona da Deputada LUCI CHOINACKI, sobre o
IicenclSmento ambientai das allvldades envolvendo a liberação de
organismos geneticamente modificados (OGMs) no ambiente, por 2456,
deliberação da Comissão TéCnica NaCional de Blossegurança (CNTBio)

de 09 08.99, ao MInisténo da Justiça, encaminhando cópia do RI n"
1.124, de 1999, de autoria do Deputado JAQUES WAGNER, soliCitando
informações, no âmbito do Departamento NaCIonal de Trânsito, sobre, 2457,
contratos firmados entre o MinistériO e a empresa MonlreallnfOIlllálica.

de 09 08 99, ao MmlStério das Comunicações, encaminhando cópia do
RI n.· 1125, de 1999, de autona da Depuladâ VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre o número de trabalhadores e arrecadação da Empresa Brasileira
de CorreIos e Telé9rafos. 2458,

de 090899, ao Mlmstérlo dos Transportes, encammhando cópia do RI
n. 1.126, de 1999, de autona da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre o total de recursos destinados para a conclusão da Brasil 174

de 090899, ao Mlnlsténo da Fazenda, encaminhando cópia do RI n·
1 127, d", 1999, de autona do Deputado CORONEL GARCIA, sobre o
contrato firmado entre a ReceIta Federal e a Casa da Moeda do Brasil
para for. leclmento de selos de CDs

de 09 08 99, ao Mlmsténo da PreVidência e AssistênCia SOCIal,
encamll)hando cópIa do RI n· 1128, de 1999, de autona do Deputado
LUIZ SERGIO, sobre a diVida da Indústna Verolme - ISHIBRAS S A - IVI
com a PreVidência SOCial

de 090899, ao Mlnlsténo do DesenvolVimento, Indústria e ComérCIO
Exterior, encaminhando cópia do RI n· 1 126, de 1999, de autona do
Deputado LUIZ SÉRGIO. sobre a diVida da Industna Verolme 
ISHIBRAS S A - IVI com o Banco de DesenvolVimento Econômico e
Soclal- BNDES

de 09 06 99, ao Mlnlsténo do Trabalho e Emprego, encammhando cópia
do RI n· 1 130, de 1999. de autoria do Deputado PEDRO EUGÊNIO,
sobre o Impacto na geração de empregos, diretos e Indiretos, após o
Acordo Emergencial do Setor Automotlvo em 27 de fevereiro de 1999

de 09 08 99, ao Mlnlsténo da Justiça, encaminhando cópia do RI n·
1131, de 1999, de autona do Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY, sobre
pesqUisa quanto ao índice de mortalidade em casos de reação armada
em assaltos

de 09 06 99, ao Mlnlsténo do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI n· 1 132, de 1999, de autoria do Deputado
PAULO PJ',IM, sobre o não pagamento da parcela do 28,86% fixada na
Medida Provlsóna n ·1704, de 1996

de 09 0899. ao MInistériO do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI n· 1 133, de 1999, de autona do Deputado
PAULO PAIM, sobre a não regulamentação do disposto no art 37, InCISO
X, da ConstitUIção Federal

de 09 08 99, ao MInistério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n·
1 134, de 1999, de autona do Deputado AGNELO QUEIROZ, sobre a
carteira do Banco do Brasil S A em títulos da Prefeitura de São Paulo e
do Estado do RIO de Janeiro

de 09 0699, ao Mlmsténo de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n· 1135, de 1999, de autona do Deputada LUIZ SÉRGIO, sobre a
díVida da Indústna Verolme - ISHBRAS - IVI cam a PETROBRÁS

de 09 08 99, ao MInistério da Saúde, encamInhando cópia do RI n"
1 136, de 1999, de autona do Deputado JOÃO PAULO. sobre
contaminação da população do Intenor de São Paulo por Clstlcercose

de 09 06 99, ao Mlnlsténo de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n· 1 137, de 1999 de autona do Deputado MILTON TEMER, sobre a
URP do Plano Verão

de 09 08 99, ao Mlnlsténo das Comunicações, encaminhando cópia do
RI n· 1106, de 1999, de autona do Deputado PEDRO WILSON, sobre
emissoras de rádiO que possuem liminar assecuratona da não
veiculação do programa "A Voz do Brasil".

de 090899, ao Deputado INALDO LEITÃO, encaminhando cópia do
AVISO n· 1214-C Civil, de 090899, da Casa CIVil da PreSidênCIa da
República que envia CÓpia do AVISO n· 194, de 280799, do Mlnlsténo
do MeiO Ambiente, prestando esclareCImentos sobre a IndIcação n • 64,
de 1999

de 09 08 99, ao Deputado PAULO BALTAZAR, encaminhando cópia do
AVISO n· 1215-C CIVil, de 090899, da Casa CIVil da PreSidência da
República que envia cópia do AVISO n· 1 017. de 2907.99, do Mlnlsteno
dos Icansportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n· 101,
de 1999

de 09 08 99, ao Deputado NELSON PELLEGRINO, encaminhando cópia
do AVISO n· 1216-C CIVil, de 090899. da..casa..Civll da PreSidêncIa da
República que envIa cópIa do AVISO n· 1 018, de 290799, do Mlnlsténo
dos Transportes, prestando esclareCImentos sobre a Indicação n· 197,
de 1999

de 09 0899, ao Deputado CLEMENTlNO COELHO, encaminhando
cópia do AVISO n· 1217-C CIVil, de 09 Da 99, da Casa CIvil da
PreSidênCia da República que envia cópia do AVISO n o 193, de 28 07 99,
do Mlnlsterio do MeiO Ambiente, prestando esclareCimentos sobre a
IndIcação n· 205, de 1999

de 0908 39, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando cópia
do AVISO n· 1218-C Civil, de 090899, da Casa Civil da PreSidência da
República que envia cópia do AVISO n· 1 064, de 2907 99. do Mlnisténo
dos Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n • 230,
de 1999
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2459,

2460,

2461,

2462,

2463,

2464,

2465,

2466,

2467,

2468

2469,

2470,

2471,

2472,

2473,

2474,

2475,

2476,

de 09 08 99, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n· 1 219-C ClVd, de 09 08 99, da Casa ClvIi da PresidênCia da
República que enVia cópia do AVISO n· 1 063, de 29 07 99, do Mlnlsténo
dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n • 241,
de 1999

de D9 D8 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT encamlnhllndo cópia do
AVISO n· 1 22D-C ClvIi, de 09 8 99, da Casa ClvIi da PresidênCia da
República que envia CÓpl8 do Aviso n· 796, de 29 07 99, do Minlsténo
da Justiça, prestarldo esdarecJmentos sobre a Indicação n· 298, de
1999

de 09 08 99, ã Deputada LAURA CARNEIRO, encaminhando cópia do
AVISO n° 516, de 030899, do Mlnlsténo da Saúde prestando
esclllrflClmentos sobre os quesrtos constantes do RI n ·230, de 1999

de 09 08 99, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO, encaminhando
copia do AVISO n' 147/GMlMTE, de 0400 99, do Mlnlstóno do Trabalho
e Emprego, prestando esdareClmentos sobre os quesitos constantes do
RI 345, de 1999

de D9 D8 99, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO, encaminhando
cópia do AVISO n' 1451GMlMTE, de 04 D8 99, do Mlnlsténo do Trabalho
Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n.· 346, de 1999

de 090899, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO, encaminhando
cópia do AVISO n' 1461GMlMTE, de 04 D8 99, do Mlnlsteno do Trabalho
e Emprego, prestando esdareclmentos sobre os quesitos constantes do
RI n· 348, de 1999

de 09 D8 99, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO, encaminhando
cópIa do AVISO n· 1421GMlMTE, de 04 08 99, do Mlnlsténo do Trabalho
e Emprego prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n· 349, de 1999

de 090899, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO, encaminhando
cópia do AVISO n· 148/GMlMTE, de 04 D8 99, do Mlnlsténo do Trabalho
e Emprego, prestando esdareclmentos sobre os queSItos constantes do
RI n· 350, de 1999

de 09 D8 99, ao Deputado DR ROSINHA, encaminhando cópla do AVISO
n· 518/GM, de 03 OB 99, do Mlnlsténo da Saúde, prestando
esdarllClmentos sobre os quesitos constarrtes do RI n ·401, de 1999

de 09 D8 99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópla do
AVISO n· 789-MJ, de 04 OS 99, do Mlmstérlo da JUStiça, prestando
esdaTllClmentos sobre os quesItos coostantes do RI n' 507, de 1999

de 09 D8 99, à Deputade VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia
do AVISO n· 1129 /GMlMT de 05 D8 99, do Mlnlsteno dos Transportes,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 598,
de 1999,

de 09 OB 99, ao Deputado AGNELO QUEIROZ, encaminhando cópia do
OfiCIO n· D35 IGC-7/1061, de 08 00 99, do Comando da Aeronautica,
prestando esdareclmentos sobre os quesitos constantes dos
Requenmentos de InformaÇl1o n ·s 603 e 652, de 1999

de 09 D8 99, a Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, encamlrJhando cópia
do OfICIO n· 033/GC-7/1060, de OB D8 99, do Comando da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 683,
de 1999

de D9 D8 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cópia do
Ofício n· 034/GC-7/1060, de 08 08 99, do Comando da Aeronáutica,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 687
de 1999

de 09 OB 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cóPia do
AVISO n· 5201GM, de 03 OB 99, do Mlnlstáno da Saúde, prestando
esclareCImentos sobre os quesdos constantes do RI n • 688, de 1999

de D9 D8 99, a Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encamInhando cópIa
do AVISO n· 794-MJ, de 29 07 99, do Mlnlsteno da JUstiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 752, de 1999

de 09 OS 99, ao Deputado BISPO RODRIGUES, encaminhando cópia do
OfiCIO n· 1851AGU/SG-CT, de 020899, da AdvocaCIa-Gerai da União,
prestando esclareCImentos sobra os quesdos constante do RI n • 755, de
1999

de 09 D8 99, ao Deputado CUNHA BUENO, encamlrJharldo cópla do
AVISO n· 1431GMlMTE, de 04 OS 99, do Mlnlsténo do Trabalho e
Emprego, prestando esdareClmentos sobre os qllOsltos constantes do
RI n· 834, de 1999

2477,

2478,

2479,

2480,

2481,

2482,

2483,

2484,

2485,

2486,

2487,

2488,

2489,

2490,

2491,

de 09 Da 99, ao Deputado DR ROSINHA, encaminhando cõpía do Aviso
n· 141/GMIMTE, de 04 08 99, do Mlnlsteno do Trabalho e Emprego,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 855,
de 1999

de 09 08 99, ao Deputado DR ROSINHA, encaminhando cõpla do AVISO
n· 521/GM, de 030899. do Mlnlsteno da Saúde, prestarldo
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI n· B58, de 1999

de 09 08 99, ao Deputado DR. ROSNHA, encaminhando cõp,a do AVISO
n' 1126/GMIMT, de 05 08 99, do Mlnlsténo dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesItos constantes do RI n· 865, de 1999

de 09 08 99, ao Deputado DR ROSINHA, encaminhando cõpla do AVISO
n· 5221GM, de 03 D8 99, do Mlnlsténo da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 935, de 1999

de 09 08 99, ao Deputado MÁRCIO BITTAR, encamlrJhando cópia do
Ofício n • 11331MMNGM, de 040899, do Mlnlsténo do MeiO AmbIente,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 976,
de 1999

de 09 08 99, ao Deputado AUGUSTO NARDES, encaminhando cópia do
AVloo n' 15O/GMrrEM, 04 08 99, do Mlnlsténo do Trabalho e Emprego,
prestando esdareclmentos sobre os quesitos constantes do RI n • 977,
de 1999

de 09 08 99, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia
do AVISO n' 144/GMlTEM, 040899, do Mlnlsténo do Trabalho e
Emprego, prestando esclareCImentos sobre os quesitos constantes do
RI n· 990, de 1999

de 09 08 99, ao Deputado ROLAND LAVIGNE, encaminhando cópia do
AVISO n· 795-MJ, de 29 07 99, do Mlnlsteno da JUStiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 1 015, de 1999

de 12 08 99, à Casa C,Vil da PreSIdênCia da República, encaminhando
cõpla da Irldlcação n· 259, de 1999, de autona do Deputado LUIZ
BITTENCOURT, que sugere ao Poder Executivo a adoção de
prOVidênCIas para hberação de maIS recursos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço para programas habitaCIonaiS, espeCialmente para os
Estados do Centro-Oeste

de 12 0899, à Casa CIVil da PreSidênCia da República, encamlrJhando
cópia da Indicação n· 330, de 1999, de autona do Deputado BABA, que
sugere ao Poder EXecutiVO, por IntermédiO do Mlnlsténo da Saúde, a
adoção de prOVidênCIas em relação aos produtos da Coca-Cola à venda
no País

de 12 08 99, á Casa Civil da PreSidênCia da República, encammhando
cópia da Indicação n· 331. de 1999, de autona do DepLllado LUIZ
BITTENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por IntermédIO do
MlnlSténo dos Transportes, a adoção de prOVidênCIas urgentes para
colocar fim à cobrança de tanfas de transporte Interurbano nos
mUnicípiOS que compõem a Região Integrada de Desanvol'Jmenlo do
Dlstnto Federal e Entorno (RIDE)

de 12 08 99, à Casa CIVIl da PresldllnCla da República, encaminhando
cópia da Indicação n· 332, de 1999, de autona do Deputado LUIZ
BITTENCOURT, que sugere ao Poder ExecUtiVO, por IntermédiO do
Ministério da Agncultura e do Abastecimento, a adoção de provldénClas
urgentes oara aumento da eXigibilidade dos recursos obngatórios de
25% para 30% e a cnação de mecanIsmos que assegurem a afellva
aplicação desses recursos no credito rural pelos bancos

de 120899, a Casa CIVIl da PreSIdênCia da República, encaminhando
COplB da Indicação n· 334, de 1999 de autona do Deputado LUIZ
BITTENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por Il1termédlo do
Mlmsténo da Jusliça, a adoção de medidas urgentes para obngar os
cartonos a cumpnrem a Lei n· 9 534, de 1997, que garante o
fomBClmento gratuIto de certidões de nascimento e oblto a pessOllS
carentes

de 12 D8 99, à Casa CIVil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da IrldlC8ção n o 335, de 1999, de autana do Deputado LUIZ
BITTENCOURT, que sugere ao Poder ExeculJvo, por intermédiO do
Mlnlsténo das Comunicações, a adoção de prOVidênCIas urgentes pera
colocar fim na cobrança de tanfas Interurbanas de telefone nos
mumcíplos que compõem a Região Integrada de DesenvolVimento do
Dlstnto Federal e Entorno (RIDE)

de 12 D8 99, à Casa CIVil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da IrldlCBÇâo n° 336, de 1999, de autona do Deputado LUIZ
BITIENCOURT, que sugere ao Poder EXecutiVO, por IntermédiO do
M,msteno da Saúde, a análise dos abusos praticados pelo comércIo no
preço de medicamentos
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2492,

2493,

2494,

2495,

2496,

2497,

2498,

2499,

2500,

2501,

2501,

2502,

de 120899, a Casa CIVil da Presidência da República, encaminhando
copia da Indicação n° 337, de 1999, de autona do Deputado LUIZ
BITIENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por Intermédio do
Mlnlsténo da Saúde, a adoção de providências urgentes para a cnação
de Cesta Baslca de Medicamentos, para dlstnbulção de remédiOS
gratuitos à+,opulação carente

de 120899, à Casa CIVil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n o 338, de 1999, de autona do Deputado LUIZ
BITIENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Mlnlsteno da Saúde, a adoção urgente de providências para uma efetiva
reavaliação dos cntenos de dlstnbulção dos recursos para os mUnicípiOS
dentro do Plano de Erradicação do Aedes Aegyptl

de 120899, á Casa Civil da PresidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 339, de 1999, de autona do Deputado LUIZ
BITIENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por Intermédio do
Mlnlsténo da Saúde, a adoção urgente de proVidências para uma efetiva
reavaliação do plano de erradicação da dengue, em decorrênCia das
constatacões feitas péla eqUipe de aud~ores do Tnbunal de Contas da
União sobre a falta de análise do cumprjlnento dos convêniOS feitos com
os mUnicípiOS dentro do Plano de Erradléação do Aedes Aegyptl

de 12 08 99, á Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n o 340, de 1999, de autona do Deputado LU IZ
BITIENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por IntermédiO do
MInlsténo da Saude, a adoção urgente de prOVidências para a cnação de
um grupo de contrato de audltona para funCionar como um canal de
comunicação entre o Tnbunal de Contas da União e o Mlnlsténo da
Saúde, Visando a faCIlitar o acompanhamento da execução das
recomendações do Tnbunal

de 120899, á Casa Civil da PreSidência da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 341, de 1999, de autona do Deputado LUIZ
BITIENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por intermédiO do
Mlnlsténo do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretana do
Tesouro NaCional, a realização de estudos para a Implantação de um
cadastro nacional Visando a onentar mUnicípiOS sobre as eXigênCias para
estabelecer convêniOS com o Govemo Federal

de 120899, á Casa CIVIl da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 342, de 1999, de autona do Deputado LUIZ
BITIENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por intermédiO do
Mlnlsténo da Saúde, a adoção de prOVidências urgentes para a Inclusão
do medICamento cUJo pnncíplo ativo é a substânCia Riluzoll na lista de
alto custo, que é utilizada por todo o sistema públiCO.

de 12 08 99, á Casa CIVil da PreSidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n o 343, de 1999, de autona do Deputado LUIZ
BITIENCOURT, que sugere ao Poder Execulivo, por Intermédio do
Mlnlsténo da Saúde, a adoção de prOVidências urgentes, pela
Coordenação NaCional do Programa de Doenças Sexualmente
Transmlsslvels e AIDS (DST-AIDS), para resolver a faita de
medicamentos para doentes de AIDS no Hospital de Doenças TropicaiS,
em GOIânia, Estado de GOIás

de 120899, á Casa Civil da PreSidência da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 344, de 1999, de autona do Deputado CUNHA
BUENO, que sugere ao Poder Execuhvo, por intermédiO do Mlnlsténo do
DesenvolvImenta, Industna e ComérCIO Extenor, a adoção de
prOVidênCias junto ao Mlnlsténo da Fazenda com vistas á tnbutação de
maqUlnana agrícola

de 12 08 99, a Casa Civil da PreSidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n o 345, de 1999, de autona do Deputado CUNHA
BUENO, que sugere ao Poder ExecutiVO, por Intermédio do Mlnlsténo
da Fazenda, a Isenção do Imposto sobre Produtos Industnallzados (IPI)
inCidente sobre maqUlnana agrícola

de 120899, à Casa CIVil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 346, de 1999, de autona do Deputado CUNHA
BUENO, que sugere ao Poder Execuhvo, por Intermedlo do Mlnlsténo da
Agricultura e do AbasteCimento, a adoção de gestões Junto ao Ministério
da Fazenda, com vista a tnbutação de maqUlnana agrícola

de 12 08 99, a Casa C,Vil da PreSidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n o 346 de 1999 de autona do Deputado CUNHA
BUENO, que sugere ao poder Executivo, por intermédio do Mlnlsténo da
Agncultura e do abasteCimento, a adoção de gestão junto ao Mlnlsténo
da Fazenda, com vista a tributação de maquinaria agrícola

de 12 08 99, a Casa CIVil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópIa da Indicação nO 347, de 1999, de autona do Deputado AUGUSTO
NARDES, que sugere ao Poder Executivo, por intermédiO da Caixa
Econômica Federal. a movimentação da conta Vinculada do FGTS NÃO
- OPTANTE, mediante Instrumento de procuração público ou particular
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de 120899, a Casa CIVIl da PreSidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n o 348, de 1999, de autona do Deputado RICARDO
BERZONI. sugere ao Poder Executivo, por IntermédiO do Mlnlsteno das
Comunicações a adoção de normas para a confecção de cartões
telefonlcos objetivando a proteção dos consumidores

de 12 0899, à Casa CIVil da PreSidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n o 349, de 1999, de autona do Deputado
FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Execuhvo, por Intermedlo
do Mlnls'éno dos Transportes, a liberação de recursos para
recapeamento da BR 116

de 120899, á Casa CIVil da PreSidência da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 351, de 1999, de autona do Deputado
WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por IntermédiO do
Mlnlsténo do Planejamento, Orçamento e Gestão, a edição de ato
administrativo que disponha sobre a regulanzação da situação funCionai
de servIdores públicos federaiS

de 120899, á Casa Civil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópIa da Indicação n° 352, de 1999, de autona da COMISSÃO DE
DIREITO HUMANOS, que sugere ao Poder Executivo a elaboração de
Decreto a fim de inclUir nova diSpOSição do Decreto 2 984/99, de 05 de
março de 1999

de 12 08 99, á Casa CIVil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação n o 353, de 1999, de autona do Deputado ODELMO
LEÃO. que sugere ao Poder ExecutiVO, por Intermédio do Mlnlsténo
Extraordlnáno de Política Fundlána, nova redação para o art 4 o do
Decerto n o 2 250, de 11 de junho 1997

de 120899, á Casa CIVil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 354, de 1999, de autona do Deputado FLÁVIO
DERZI, que sugere ao Poder ExecutiVO, por IntermédiO do Mlnlsteno da
Agncultura e do AbasteCimento, a extensão aos postos de revenda de
óleo diesel marítimo da subvenção econômica, decorrente da aplicação
da Lei nO 9445, de 14 de março de 1997, regulamentada pelo Decreto
n o 2 302, de 14 de agosto de 1997 e pela Portana n o 625, de 31 de
dezembro de 1998

de 120899, à Casa C,Vil da PreSidênCia da República, encaminhando
copia da Indicação n o 355, de 1999, de autona do Deputado IEDlO
ROSA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédiO do MinistériO da
JUStiça, a contratação de estudantes do curso de Direito como
estaglános remunerados da Defensóna Pública da União

de 12 08 99, ao MInistériO da Saúde, encaminhando cópia do OfíCIO n o

35, de 04 08 99, de autona do Deputado RICARDO BERZOINI, em que
reitera RI n 0985/99

de 120899, ao Mlnlsteno do MeiO Ambiente, encaminhando cópia do
OfíCIO n o 207, de 09 08 99, de autona do Deputado RENILDO LEAL, em
que soliCita a reiteração do RI n o 979/99

de 12 08 99, ao Deputado DR HÉLIO, encaminhando cópia do AVISO nO
517/GM, de 030899, do Mlnlsténo da Saúde, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 326, de 1999

de 12 08 99, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia do
AVISO n o 519/GM, 03 08 99, do Mlnlsténo da Saúde, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 415, de 1999

de 12 08 99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfíCIO nO 1176/MMAlGM, de 100899, do Mlnlsténo do MeiO Ambiente,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes dos
Requenmentos de Informação nOs 588, 617, 677, 719, 809, 818, 881,
886 e 908, de 1999

de 120899, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
OfiCIO nO 1175/MMAlGM, de 10 Da 99, do Mlnlsténo do MeiO Ambiente,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 899,
de 1999

de 120899, ao Deputado NILMÁRIO MIRANDA, encaminhando cópia
do AVISO n o 633IMD/Aspar, de 09 08 99, do Mlnlsténo da Defesa,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 920,
de 1999

de 12.08 99, ao Deputado ALDO REBELO, encaminhando cópia do
AVISO n' 848-MJ, de 06 Da 99, do Mlnlsteno da Justiça, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 921, de 1999

de 160899, ao Deputado CORIOLANO SALLES, encaminhando copia
do AVISO nO 1 247-C CIVil, de 13 08 99, da Casa CIVil da PreSidênCia da
República que envia copia do AVISO n o 192, de 28 07 99, do Mlnlsteno
da MeiO Ambiente, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n°
1233, de 1998
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2533,
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de 16 08 99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS encaminhando cópia do
AVISO nO 1 233-C Civil, de 1208 99, da Casa Civil de Presidência da
Republlca que envia copia do AVISO n o 156, de 270799, do Mlnlsténo
de Minas e Energia, prestando esclaroornantos sobre a Indicação n o 21,
de 1999

de 160899, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia do
AVISO nO 1 234-C Civil, de 120899, da Casa C,Vil da PresidênCia da
República que envia cópia do AVISO nO 160, de 27 08 99, do Mlnlsténo
de Minas e Energia, prestando esclareclrnentos sobre a Indicação n o 36,
de 1999

de 1608 99, ao Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA encaminhando cópia
do AVISO n o 1 235-C C,V,l, de 1208 99, da Casa C,Vil da PreSidênCia da
República que envia cópm do Aviso nO 157, de 270799, do Mlnlsténo
de Minas e Energia, prestando esclarBClmentos sobre a Indicação nO
127, de 1999

de 16 Da 99, ao Deputado WELLNGTON DIAS, encaminhando cópia do
AVISO n° 1 236-C C,Vil, 120899, da Casa C,v,l da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n° 155, de 2707 99, do Mlnlsténo
da Minas e Energia, prestando esclarecllnentos sobre a Indicação n o

130, de 1999

de 16 08 99, ao Deputado DR HÉLIO, encaminhando cópia do AVISO n o
1 237-C CIVil, de 120899 da Casa C,v,l da PreSidênCia da República
que envia cópia do AVISO n o 161, de 2707 99, da Mlnlsténo de Minas e
Energia, prestando esclarBCImentos sobre a Indicação n o 135, de 1999

de 1608 99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do
AVISO nO 1 238-C CIVII,de 120899, da Casa Civil da Presldêocla da
Republlca que envia cópta da AVISO nO 158, de 270799, do MInistério
de Minas e Energia, prestando esclareamentos sobre a Indicação n°
168, de 1999

de 1608 99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia da
AVISO n° 1 239-C C,V,l, de 120899, da Casa C,Vil da PreSidênCia da
República que enVIa cópia da AVISO n o 290, de 30 07 99, da MmJsténo
da Educação, prestando esclarearnootos sobre a Indicação n o 182, de
1999

de 16 08 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando copia do
AVISO n o 1 240-C CIVil, de 16 08 99, da Cllsa CIVil da PreSidênCia da
Repúblrca que envia copia do AVISO n o 392, de 02 08 99, do Mlnlsteno
da Fazenda, prestando esclareamentos sobre a Indicação n o 195, de
1999

de 160899, ao Deputada LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cópia do
AVISO n o 1 254-C Civil, de 13 08 99, da Casa C,Vil da PreSidênCia da
Republrca que envia cópia do AVISO n o 195, de 28 07 99, do Mlnlsténo
do MeiO Ambiente, prestendo esclarecunentos sabre a Indicação n • 209,
de 1999

de 16 08 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cópia do
AVISO n· 1 241-C CIVil, de 120899, da Casa Civil da PresldénCla da
Repúblrca que envia cópia do AVISO n o 790, de 29 07. 99, do Mlnlsténo
da Jusbça, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n o 211, de
1999

de 16 08 99, ao Deputada LUIZ BITTENCOURT encaminhando cópia do
AVISO n o 1 242-C CIVil, de 12 08 99, da Casa C,v,l da PresldlmCla da
República que envia cópia do AVISO n • 393, de 02 08 99, do Mlmstérro
da Fazenda, prestando esclareamentos sabre a Indicação n o 222, de
1999

de 1608 99, ao Deputado ALCEU COLLARES, encaminhando copia do
AVISO n' 1 243-C CIVil, de 120899, da Casa C,Vil da PreSidênCia da
República que enVia cópia da AVISO n o 788, de 24 07 99. do Mlmsténo
da Justiça, prestando esclareCimentos sabre a Indicação n o 255, de
1999

de 1608 99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encammhando cópia do
AVISO n o 1 244-C C,Vil, de 12 08 99, da Casa C,Vil da Presldél1Cla da
República que envia copia do AVISO n o 286 de 27 07 99, do Mmlstérro
da Educação, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n o 265, de
1999

de 16 Da 99, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando cópia
do AVISO n· 1 245-C Civil, de 1208 99, da Casa CIVIl da Presldêocla da
República, prestando esclareCImentos sobre a Indicação n o 312, de
1999

de 16 08 99, ao Deputado JOÃO MAGNO, encammhando copia do AVISO
n • 41 OIMF, de 12 08 99, Mlnlsténo de Fazenda, prestendo
esclareCIf116ntos sabre os queSItos constantes da RI n o 413, de 1999

de 16 08 99, ao Deputado DR ROSINHA, encammhando copia do AVISO
n° 4111MF, de 120899, Mlmsténo da Fazenda, prestando
esclarBClmentos sobre os quesitos constantes do RI n o 454, de 1999
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de 16 08 99, ao Deputada ALDO REBELO, encaminhando cópta do
AVISO n o 136/MC, de 1608 99, Mlmsténo das Comunicações, prestando
esclareCimentos sobre os queSllos constantes do RI n· 923, de 1999

de 16 08 99, ao Deputado JOÃO MAGNO, encaminhando cópla do AVISO
nO 11631GMIMT, de 120899, Ministério dos Transportes, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 939, de 1999

de 1708 99, ao Deputada LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cópia do
AVISO n· 1 2001GMIMT, 1208 99, Mlnlsténo dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 391, de 1999

de 170899, ao Deputado MARCIO BITTAR, encaminhando cópia do
AVisa nO 1201/GMJMT, de 13 Da 99, Mlmsténo das Transportes,
prestando esclareCimentos sabre os quesitos constantes do RI n o 696,
de 1999

de 17 08 99, ao Deputado DR HÉLIO, encaminhando copia do AVISO nO
3OOIMP, de 160899, Mlmsténo do Planejamento, Orçamento e Gesllla,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 1 020,
de 1999

de 18 08 99, â Casa C,Vil da PreSidênCia da República, encaminhando
copia da Indicação n o 379, de 1999, de autona do Deputado CELSO
JACOB, que sugere ao Poder ExecutiVO, por mtermédlo da Mlnlsténo
das Comunicações, a adoção de prOVidências Junto aos órgãos
competentes para o ressarCimento parCial aos usuanos da sistema de
telefonia naCional pelos preJuizos ocaSionados pelo seu precário
fur1Clonamento, a partir do dia 03 de lulho de 1999

de 18 08 99, ao Mlnlsténo da Fazenda, encaminhando cópia do RI n o

1 140, de 1999, de autona do Deputado PEDRO CELSO, sobre o acordo
de renegociação da diVida do Dlstnto Federal

de 18 08 99, ao Mlnlsténo dos Transportes, encaminhando cópia do RI
nO 1142, de 1999, de autona da Oeputeda VANESSA GRAZZIOTIN,
sabre contrato firmada entre o DNER e a Constran para pavimentação
da BR 230, trecho HumaltálLábrea, Estado do Amazonas

de 18 08 99, ao Mlmsténo das Transportes, encaminhando cópia do RI
nO 1144 de 1999, de autona da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre Programa da Pró-Emprego 11 e Programa de Construção de
Habitação para a população de baixa renda

de 18 08 99, ao Mlmstérlo da Fazenda, encammhando cópia do RI n o

1 147, de 1999, de autona do Deputado RICARDO BERZONJ. soliCItando
mfarrnações, no âmbito do Banca Central do BraSil, sobre os preços das
tanfas bancánas

de 18 08 99, ao Ministério da Prevldél1Cla e AsSistênCia SOCIal,
encammhando cópia do RI nO 1148, de 1999, de autona do Deputado
CORONEL GARCIA, sobre a notfCla de extinção do ensino médIa pela
SENAC

de 18 08 99, ao Mlmstérro das Comumcações, encaminhando cópia da
RI n o 1 149, de 1999, de autona do Deputada EDISON ANDRINO, sobre
outorga de concessões e permissões para exploração de Serviço de
radiodifusão em Santa Catanna durante os anos de 1997, 1998 e 1999

de 180899, ao Mlmsténo da PrevidênCia e AsSistênCia SOCIal,
encammhando cópia do RI n· 1151, de 1999, de autona do Deputado
AGNELO QUEIROZ, sobre contratação realJzada pela Coordenação
Geral de Finanças da INSS na Dlstnto Federal com a Fundação Luís
Eduardo MagalMes

de 18 08 99, ao Mlmsténo da Jusbça, encaminhando cópia do RI n o

1152, de 1999, de autona do Deputada ROLAND LAVINGNE,
soliCitando Informações, no âmbito da FUNAI, sabre 53 índias
estenlizadas no sul da Bahia, conforme notícia Jornalísticas

de 18 08 99, ao Mlnlsténo da Fazenda, encaminhando CÓpia do RI n o

1 153, de 1999, de autona do Deputado L1NCOLN PORTELA, soliCitando
Informações, no âmbito da Caixa Econômica Federal, sobre operação de
penhor CIVil na perlodo de 1997 a 1998

de 18 08 99, ao Mlmsténo da JUstiça, encammhando cópia do RI n o

1155, de 1999, de autona do Deputado VALDECI OLIVEIRA, sabre as
Invesligações recomendadas pela Comissão Parlamentar de Inquénto
acerca do Escnlóno Central de Arrecadação de Dlrmtos Autorais 
ECAD, suas representaçOes nos Estados, associações que o
constituem, seus diligentes e fiscaiS

de 1808 99, ao Mlnlsténo da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
1156, de 1999, de autona do Deputado VALDECI OLIVEIRA, sobre as
InvestigaçõeS de possíveiS IlíCitaS fiscaiS nas assOCIações que
conslituem o Escrltóno Central Arrecadação de Direitos Autorais - ECAD.
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de 18 08 99, ao Mlnlsténo do Trabalho e Emprego, encaminhando cópia
do RI n' 1159, de 1999, de autona do Deputado MARCOS CINTRA,
sobre o PLANAFOR (Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador) e o
FAT (Fundo de Amparo Ao Trabalhador)

de 18 08 99, ao Mlnlsténo das Comunicações, encaminhando cópia do
RI n • 1 161, de 1999, de autona do Deputado OLIVEIRA FILHO, sobre a
atuação da ANATEL

de 18 08 99, ao Mlnlsténo da Previdência e Assistência Social

encaminhando copia do RI n' 1 160, de 1999, de autona do Deputado
WALTER PINHEIRO, sobre a Intervenção na Caixa de Previdência dos
Funclonanos do Banco do Brasil (CAPEF)

de 18 08 99, ao Mlnlsténo da Saúde encaminhando cópia do RI n'
1 162, de 1999, de autona do Deputado PEDRO CELSO, sobre a
atuação da AgênCia NaCional de VigilânCia Sanltána no tocante à
comercialização de medicamentos

de 180899, ao Mlnlsténo da Fazenda, encaminhando CÓpia do RI n'
1 164, de 1999, de autona do Deputado JOÃO CALDAS, sobre os
benefíCIOS fiscaiS concedidos à empresa Ford Brasil LIda para
Instalação de fábrica em Camaçan. Estado da Bahia.

de 18 08 99, ao Mlnisténo da- Educação, encaminhando cópia do RI n •
1 165, de 1999, de autona da Deputada ÃNGELA GUADAGNIN sobre o
Programa EspeCial de Treinamento (PET), de responsabilidade da
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Supenor (CAPES)

de 18 08 99, à Secretana de Comunicação de Governo da PreSidênCia
da República, encaminhando copia do RI n' 1 166, 1999, de autoria do
Deputado ALDO REBELO, sobre a dispensa de liCitação na contratação
de agênCias para realização de campanhas publlcltánas InstitUCionaiS

d~ 180899. ao MInistériO do DesenvolVimento, Industna e ComercIo
Exterior, encamlnhand~ copia do OfíCIO n' Oa1l99-p, de 17 08 99. de
autona da COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
II'ITERIOR, em que soliCita complementação da..resposta do RI n'
272/99

de 20 08 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando copia do
OfíCIO n' 25n/SUDENE/CDC, de-05 08 99, da Dlretona de Relações
InstitUCIonaiS da SUDENE, prestando esclareCimentos sobre a Indicação
n • 258, de 1999

de 20 08 99, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando cópia
do OfiCIO n" 151/GM-MEC, de 200899, do Mlnlsténo da Educação,
prestando esclareCimentos sobre os queslt~s constantes dos
Requenmentas de Informação n's 56 e 597, de 1999

de 20 08 99, ao Deputado DR ROSINHA, encaminhando cópia do OfíCIO
n' 1 397, de 180899, do Comando da Mannha, prestando
esclarecunl'ntos sobre os quesitos constantes do RI n' 444, de 1999

de 20 08 99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do
AVISO n' 1226/MMNGM, de 180899, do MInistériO do MeiO Ambiente,
pre'ilando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 498,
de 1999

de..20 08 99, ao Deputado CELSO JACOB, encaminhando cópia do
OfiCIO n' 149/GM-MEC; de 200899, do Mlnlsténo da Educação,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 512,
de 1999

de 20 08 99, ao Deputado ANTÔNIO PALLOCI. encaminhando cópia do
OfiCIO n' 150/GM-MEe. de 20 08.99, do MInistériO da Educação,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes CW RI n' 515.
de 1999

de 20 08 99, ao Deputado BEN-HUR FERREIRA, encaminhando cópia
do OfíCIO n' 153/GM-MEC, de 20 08 99, do MinistériO da Educação,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constante.s.do RI n' 972,
de 1999

de 20 08 99, ao Deputado LUIZ SÉRGIO, encaminhando cópia do OfíCIO
n' 1209/GM/MT, de 190899, do Mlnlsténo da Transportes, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 1 054, de 1999

de 20 08 99, ao Deputado WAGNER SALUSTIANO, encaminhando
cópia do OfíCIO n' 1211/GM/MT, de 190899, do MInistériO dos
Transportes, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do
RI n'1 060, de 1999

de 20,0899, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia
do AVISO n' 1210/GMlMT, de 190899, do Mlnlsteno dos Transportes,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n,'
1126, de 1999

2570,

2571,

2572.

2573,

2574,

2575,

2576,

2577,

2578,

2579,

2580,

2581,

2582,

2583,

2584,

de 23 08 89, ao Deputado EDISON ANDRINO, encaminhando cópia do
AVISO n' I 291- C CIVil, de 23 08 99, da Casa C,Vil da PreSidênCia da
República que enVia cópia do AVISO n' 415, de 120899, do Mlnlsténo
da Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n • 1 335, de
1998

de 23 08 99, a Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia
do AVISO n • 1 288-C CIVIl. de 23 08 99, da Casa C,Vil da PreSidênCia da
República que envia copia do AVISO n' 514, de 030899, do Mlnlsténo
da Saúde. prestando esclareCimentos sobre a Indicação n o 79, de 1999

de 230899, ao Deputado JOSÉ PIMENTEL, encaminhando cópia do
AVISO n o 1 289-C CIVil, de 23 08 99, da Casa CIVil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n' 414, de 120899, do Mlnlsténo
da Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n' 107, de
1999

de 23 08 99, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do
AVISO n o 1 290-C CIVil, de 23 08 99, da Casa CIVil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n '1195, de 120899. do Mlnlsténo
dos Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n' 108
de 1999

de 230899, ao Deputado JAIME MARTrNS, encaminhando cópía do
AVISO n' 1 292-C CIVil, de 23 08 99 da Casa CIVil da PreSidênCia da
República que envia copia do AVISO n o 203, de 29 07 99, do MInistériO
do DesenvolVimento, Industna e ComérCIO Exterior, prestando
esclareCimentos sobre a Indicação n '121, de 1999

de 230899, ao Deputado EDMAR MOREIRA, encaminhando cópia do
AVISO n' 1 293-C CIVil, de 23 08 99. da Casa CIVil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n' 137, de 160899, do MinistériO
das Comunlcaçães, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n'
143, de 1999

de 230899. ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia do
AVISO n' 1 294-C CIVIl. de 23 08 99 da Casa CIVil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n' 138, de 160899 do MinistériO
das Comunlcaçães, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n'
184, de 1999..

de 230899, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n'1 295-C Civil, de 23 0899, da Casa CIVil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n' 418, de 12 08 99, do MInistériO
dos Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n' 187, de
1999

de 23 0899, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando copia do
AVISO n' 1 296-C Civil, de 23 08 99, da Casa CIVil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n' 409, de 120899, do MIOIsténo
da Fazenda. prestando esclareCimentos sobre a Indicação n' 198, de
1999

de 23 08 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cópia
do AVISO n' 1 297-C CIVil, de 230899. da Casa Civil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n • 201, de 04 08 99, do Mlnlsténo
do MeiO Ambiente, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n • 208,
de 1999

de 23 08 99, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando cópia
do AVISO ri • 1 298-C CIVil, de 23 08 99, da Casa CIVil da PreSidência da
República que envia cópia do AVISO n • 1175 ,de 12 08 99, do Mlnlsténo
dos Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n • 245,
de 1999

de 23 08 99, ao Deputado Luís CARLOS HEINZE, encaminhando cópia
do AVISO n • 1 299- C Civil. de 23 08 99, da Casa C,Vil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n' 417. de 12 08 99, do Mlnlsténo
da Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n' 249, de
1999

de 23 08 ~'9, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia do
AVISO n' 1 300-C CIVil, de 23 08 99, da Casa Civil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n' 169, de 030899, do MInistériO
de Minas e Energia. prestando esclareCImentos sobre a rndlcação n o
277, de 1999

de 23 08 99, ao Deputado VIRGíLIO GUIMARÃES, encaminhando cópia
do AVISO n • 1 301-C CIVil, de 23 08 99. da Casa CIVil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n' 11, de 120899, do Mlnls/erlo
das Relações Exteriores, prestando esclareCimentos sobre a Indicação
n' 300, de 1999

de 23 08 99, ao Deputado AUGUSTO NARDES, encaminhando cópia
do AVISO n • 1 302-C CIVil, de 23 08 99, da Casa CIVil da PreSidênCia da
República que envia cópia do AVISO n' 412, de 120899, do MIOIstérlo
da Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n' 305. de
1999



06354 Sexta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

2585,

2586,

2587,

2586,

2589,

2590,

2591,

2592.

2593,

2594,

2595,

2596,

2597

2598,

2599,

2600.

de 230899, ao Deputado DR HÉLIO, encammhando cópia do OfiCIO
na 197/SEDu/PR, de 200899, da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI
n'1019 de 1999

de 230899, ao Deputado DR HELIO, encammhando cópia do OfiCIO
n o 199/SEDU/PR. de 20 08 99, da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 1 024, de 1999

de 230899, ao Deputado DR HÉLIO, encammhando cópia do OfiCIO
na 196/SEDUlPR, de 200899, da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 1 026, de 1999

de 230899, ao Deputado DR HELIO, encaminhando cópia do OfiCIO
n o 1951SEDUIPR, de 20 OB 99, da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, prestando esclarecImentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 1 028, de 1999

de 23 08 99, ao Deputado DR HÉLIO, encaminhando cópia do OfiCIO
n o 1941SEDu/PR, de 20 08 99, da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 1 030, de 1999

de 23 OB 99, ao Deputado DR HÉLIO, encammhando copia do OfíCIO n o

19BISEDu/PR, de 20 OB 99, da Secretana de Desenvolvimento
Urbano, prestando esclareCimentos sobre os quesItos constantes do RI
na 1 033, de 1999

de 26 08 99, ao Mlmsteno do Trabalho e Emprego, encaminhando cópia
do RI na 1139, de 1999, de autona do Deputado PAULO PAIM, sobre o
montante arrecadado pelas contribuições SindIcaIS e PISIPASEP
destlnado ao FAT

de 26 08 99, ao MinIstério do DesenvolvImento, IndustrIa e ComercIo
Exterior, encaminhando copia do RI n o 1 141, de 1999. de autOria do
Deputado PEDRO CELSO, no âmbito do Banco NaClonaJ de
DesenvolvImento Econõmlco e SOCIal (BNDES), sobre a
operaClonallzação do Programa de Crédito ProdutIVO Popular

de 26 08 99, ao MlnIsteno do Desenvolvimento, IndustrIa e ComercIo
Extenor, encammhando copia do RI n o 1 143. de 1999, de autona da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre os Projetos do Programa
BraSil em Ação, para a Região AmaZônica

de 26 08 99. à Secretana de DesenvolvImento Urbano da PreSidêncIa da
República, encammhando cópia do RI n o 1 145, de 1999, de autona da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre os Projetos do Programa
Brasil em Ação, dJrlgldos para Região Amezônlca

de 26 08 99, à Secretana de DesenvolVlfoonto Urbano da PreSidênCIa da
República encaminhando cópIa do RI n o 1 150, de 1999, de autona do
Deputado JOSE MACHADO, sobre os entenos de reajustes no Sistema
FinanceIro da Habitação

de 260899, ao Ministério da Fazenda, encamInhando cópia do RI na
1154, de 1999, de autona do Deputado NELSON PELLEGRINO,
soliCItando Informações, no âmbito do Banco Central do BraSil, sobre
pretend,da extinção das DelegaCIas RegIonaIS de Cuntlba, Belém,
Fortaleza e Salvador

de 26 08 99, ao MlnJsteno do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encammhado cópia do RI na 1158 de 1999, de autana do Deputado
FERNANDO MARRONI, sobre o compnmento, pelo Governo Federal, de
deCIsões JudiCiaiS que Impliquem pagamentos, a qualquer titulo, em
decorrênCIa de ações transitadas em Julgado em mandedos de
segurança, cautelares ou anteCIpações de tutelas, em processos
moVIdos por servidores públicos da administração direta, Indireta,
autárqUica e fundaCional

de 26 08 99, ao MlnIsténo do PlanBjlJmento, Orçamento e Gestllo,
encaminhando copia do RI n • 1 163, de 1999, de autoria do Deputado
ALMEIDA DE JESUS, sobre arrecadação e dlstnbUlção da recursos
extrs- orçamentános

de 26 OB 99, ao Mlnlsteno da Fazenda, encaminhando cópia do RI na
1 167, de 1999, de autona do Deputado NEUTON LIMA, sobre repasses
federaiS "O MUnIcípiO de Indalatuba, Estado de São Paulo referentes ás
compensações financeiras a que se refere a Lei Complementar n o 87
de 1996

de 26 OB 99, do Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n o

1169, de 1999, de autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ, sobre
contrato celebrado pela Fundação NaCIOnal de Saúde com a Empresa
Novo RIO ServiçoS GeraIs Ltda

2601,

2602,

2603,

2604,

2605,

2606,

2607,

2608,

2609,

2610,

2611,

2612,

2613,

2614,

2615,

2616,

2617

de 26 OB 99, ao MinIstério da Saúda, encammhando cópia do RI na
1171, de 1999, de autona do Deputado CARLOS CURY, sobre
contratos de prestações de servIços celebredos entre a Secretana
Estadual de Saúde do Estado de RondÔnIa. a Cllmca Radiológica
Samuel Castlel JÚnIor e o Laboratóno A - Analisa Análises Clínicas e
Citologia

de 2608.99, ao Mlnlsténo da Saude, encamInhando cópia do RI na
1 172, de 1999, de autona do Deputado DR ROSINHA, sobre cirurgias
de cataratas

de 26 08 99, ao Mmlstérlo da SaMe, encamInhando cópia do RI na
1 173, de 1999, de autona do Deputado DR ROSINHA, sobre planos e
seguros da saúda

de 26 0899, à AdvocaCIa-Gerai da UnIão, encaminhando cópIa do RI n o

1174, de 1999, de autona do Deputado RICARTE DE FREITAS, sobre
a atuação de advogados sob seu comando em demanda fiscal mOVida
pela Exxon (Esso) contra a União relativa ao PISICONFINS

de 26 08 99, ao Ministério das ComunIcações, encamInhando cópia do
RI na 1 175, de 1999, de autona do Deputado LUIZ SALOMÃO,
soliCItando Informações, no âmbilo da AgênCia NaClonaJ de
TelecomUnIcações (ANATEL), sobre a contratação de serviçoS técniCOS
profiSSionais de consultona

de 26 08 99, ao MInIstério das ComunIcações, encaminhando cópta do
RI n' 1 176. de 1999, de autorle do Deputado JOSÉ DIRCEU, sobre a
eXIstênCIa ou não de processo de apuração de qualquer Infração
cometida por concesslonànas, permlsslonánas e autonzatánas do
serviço de radiodifusão durante o último pariodo de VIgênCia de sua
concessão, até a presente data

de 26 08 99, ao Mlnlsténo das ComUnIcações, encaminhando cópta do
RI n' 1177, de 1999, de autona do Deputado PASTOR VALDECI
PAIVA, sobre verba paga a Sra AleJandra Estrela Herrera RleznIk, pela
AgênCia NaCIOnal de TelecomUnIcação (ANATEL)

de 2608 99, â Secretana de DesenvolVimento Urbano da PreSidênCIa da
República, encaminhando cópia do RI na 1 178, de 1999, de autooe do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o MUnIcípiO
de Itarare. Estado de São Paulo, no valor de RS 150000,00, conSIgnada
no Orçamento da UnIão para o exercíCiO de 1998

de 26 OB 99, ao MlnIsténo do Trabalho e Emprego, encammhando coPIa
do RI na 1 179, de 1999. de autona do Deputado JDSE CARLOS
VIEIRA, sobre o PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)

de 26 08 99, ao MInIstério da Saúde, encammhendo cópia do RI n o

1 160, de 1999, de autona do Deputado DR HELIO, sobre a CPMF

de 26 08 99, ao MlnIs!éno do DesenvolVImento, Industna e COmérCIO
Extenor, encammhando cópia do RI n o 1 191, de 1999, de autooa do
Deputado HENRIQUE FONTANA, sobre a partICipação do BNDES e da
UnIão na Instalação da Ford na Bahia

de 26 08 99, ao MInistério do DesenvolVimento, Industna e ComércIo
Extenor, encaminhando copia do RI n o 1 192, de 1999, de autona do
Deputado JOÃO CALDAS, sobre a atuação do Banco NaCional do
DesenvolVimento EconômICo e SOCIal - BNDES - no período de 1995 a
1999

de 260899, ao MInIstério da Fazenda, encamInhando cópia do RI na
1193, de 1999, de eutona do Deputado AGNELO QUEIROZ, sobre o
acordo de renegociação da díVIda firmado com o Governo do Dlstnto
Federal

de 260899, ao Mlnlslérto da Fazenda, encaminhando cópia do RI na
1 195, de 1999, de autona do Daputado WAGNER SALUSTIANO, sobre
ocorrênCia no âmbito da Caixa Econômica Federal - CEF

de 26 08 99, ao Mlmsteno da JUstiça, encammhando cópia do RI na
1196, de 1999, de autona do Deputado PEDRO EUGÊNIO, sobre a
situação de Inadimplência da fundação NaCional do índiO - FUNAI com o
Plano ele Saúde de seus funClonooos

de 26 08 99, ao Deputado BEN-HUR FERREIRA, encaminhando cóPIa
do AVISO n o 219/GM-MDIC, de 24 OB 99 do MinIs!éno do
DesenvolVimento, Indústna e ComérCIO, prestando esclareCImentos
sobre os quesitos constentes do RI na 010, de 1999

de 26 08 99, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando cóPIa
do AVISO na 218/GM-MDIC, de 240899, do Mlnlsléno do
Desenvolvimento, Indústna e ComérCIO, prestando esclareCimentos
sobre os quesitos constantes do RI n' 682, de 1999.
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2618,

2619,

2620,

2621,

2622,

2623,

2624,

2625,

2626,

2627,

2628,

2629,

de 27 0899, ao Deputado DR ROSINHA, encaminhando cópia do AVIso
n· 4331MJ, de 2508 99, do Minlsténo da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n " 454, de 1999

de 270899, ao Deputado PEDRO VALADARES, encaminhando cópia
do AVIso nO 169/GMrfEM, de 260899, do Minlsténo do Trabalho e
Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 981, de 1999

de 27 08 99, ao Deputado BISPO RODRIGUES, encaminhando cópia do
AVIso n o 16B/GMITEM, de 26 06 99, do Mlnlsténo do Trabalho e
Emprego, prestando esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI
n· 982, de 1999 '

de 27 08 99, ao Deputado PEDRO WILSON, encaminhando cópia do
Aviso n" 9131MJ, de 240899, do Mlnlsténo da Jusbça, prestando
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI n o 1 050, de 1999

de 270899, ao Deputado LUIZ ANTÓNIO FLEURY, encaminhando
cópia do AVISO n" 914/MJ, de 240899, do Mlnlsténo da JUSbça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 1 131,
de 1999

de 300899, à COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS, encaminhando cópia do OfiCIO n •
1 305IMMAlGM, de 27 08 99, do Mlnlsténo do MeiO Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 3 999,
de 1998

de 30 08 99, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando cópia do
OfiCIO nO 13061MMAlGM, de 270899 do MInistériO do MeiO Ambiente,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 312,
de 1999

de 30 08 99, à Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, encaminhando cópia
do Ofício n· 1 307/GMlGM, de 2706 99, do Mlnlsténo do MeiO
Ambiente, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do
RI n o 553, de 1999

de 30 08 99, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando, cópia do
OficloIGMln" 144, de 2606,99, do Minlsténo Extraordlnáno de Política
Fundlána, prestando esclareCImentos sobre 05 quesitos constantes do RI
n ·879 de 1999

de 30,0899, ao Deputado ANTONIO PALOCCI, encaminhando cópia do
AVISO n· 391MI, de 27 08 99, do Minlsténo da Integração NaCional,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 1002,
de 1999

de 30 08 99, ao Deputado BABÁ, encaminhando cópia do OfiCIO n·
54/DES-MRElPREG-OEA, de 27 08 99, do Mlnlsténo do MeiO Ambiente,
prestando esclareCimentos sobre 05 quesitos constantes do RI n·l 067,
de 1999

de 30 08 99, ao Deputado EDISON ANDARINO, encaminhando cópia do
AVISO n° 1411MC, de 270699, do Mlnlsténo das ComunlcaçOes,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 1 149,
de 1999

AGOSTO/1999

Aviso n.O11B4-C.
CIVil,

AVISO n.·1185-C
CIVI/,

AVISO n.· 1186-C.
Civil,

Aviso n.· 1187-C.
CIVI/,

AVISO n· l1B8-C.
CIVI/,

Aviso n.· 1189-C
CiVil,

AVISO n.· 1190-C.
CiVil,

AVISO n.· 1191-C.
CIVI/,

AVISO n • 171/MME,

Aviso n.· 394/MF,

AVISO n· 395/MF,

Aviso n." 396/MF,

AVISO n· 397/MF,

de 02 08.99, da Casa CIVI/ da PreSidênCia da República que
envia cópia do Aviso n.· 118, de 20.07.99, do MInistério das
Comunicações, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.·
93, de 1999, de autoria do Deputado FERNANDO GABEIRA.

de 02 08.99, da Casa Civil da PresidênCIa da República que
envia cópia do Aviso n· 122, de 2007.99, do Minlsténo das
Comumcaç<3es, prestando esclarecimentos sobre a IndICação n."
116, de 1999, de autona do Deputado MARCOS AFONSO.

de 02.08.99, da Casa CIVil da PreSidência da República que
envia cópia do AVISO nO 703, de 14.07.99, do Mlnlsténo da
Justiça, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.· 125,
de 1999, de autona do Deputado NELSON PELLEGRINO.

de 02.08.99, da Casa CIVl/ da PreSidênCia da República que
envia cópia do Aviso n." 589, de 13.07.99, do Ministério da
Agncultura e do Abastecimento, prestando esclareCimentos
sobre a Indicação n.· 146, de 1999, de autoria do Deputado
MIRO TEIXEIRA.

de 02.08.99, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia cópia do OfiCIO n· 113, de 19.07.99, do Mlnisténo da
Educação, prestando esclareCImentos sobre a Indicação n"
164, de 1999, de autona do Deputado WELLlNGTON DIAS

de 02.08.99, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia cópia do AvISO n.· 696, de 14.07.99, do Ministério da
Justiça, prestando esclareCImentos sobre a Indicação n." 166,
de 1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS

de 02 08.99, da Casa CivI/ da PreSidência da República que
envia cópia do AVISO n Q 363, de 14.07.99, do Mlnisténo da
Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n.· 218,
de 1999, de autoria do Deputado PEDRO CHAVES.

de 02.08 99, da Casa CiVil da PreSidênCia da República que
envia cópia do Aviso n o 150, de 15.07 99, do Ministério do
Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n • 243, de 1999, de aulona do Deputado FERNANDO
CORUJA

de 03 08.99, do Minlsténo de Minas e Energia, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 742, de
1999, de autoria do Deputado DJALMA PAES e outros.

de 03.08 99, do Mlnlsténo da Fa2:enda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n." 986, de
1999, de autona do Deputado RICARDO BERZOINI.

de 03.08 99, do Mlnisténo da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 933, de
1999, de autona do Deputado UBIRATAN AGUIAR

de 03.08.99, do Mmisténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 922, de
1999, de autoria do Deputado ALDO REBELO.

de 03 08.99, do Mmlstérlo da Fa2:enda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 925, de
1999, de autona do Deputado ALDO REBELO.

OfiCIO n.·185/AGU,

Aviso n,· 11 82-C.
CiVil,

AVISO n.· 11 83-C.
Civil,

de 02.08,99, da AdvocaCia-Gerai da União, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n,· 755, de
1999, de autoria do Deputado BISPO RODRIGUES.

de 020899, da Casa Civil da Presidência da República que
envia cópia do Memorando n.· 381, de 21 07.99, da Secretana
de DesenvolVimento Urbano, prestando esclareCimentos sobre
os quesitos constantes do RI n· 407, de 1999, de autona da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

de 02.0B 99, da Casa CIVI/ da PresldênCla da República que
envia cópia do Memorando n· 378, de 22.07.99, da Casa
Militar, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n." 1 365,
de 1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO.

AVISO n.o 39BIMF,

AVISO n.· 516,

Aviso n.· 517,

AVISO n.· 518,

Aviso n.· 519,

de 03 08.99, do Mlnlsténo da Fa2:enda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 866, de
1999, de autona do Deputado DR ROSINHA.

de 03 08.99, do Ministério da Saúde, prestando esclareCimentos
sobre os quesitos constantes do RI n." 230, de 1999, de autona
da Deputada LAURA CARNEIRO.

de 03.08.99, do Mlnlsteno da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.· 326, de 1999, de autoria
do Deputado DR HÉLIO.

de 03.08.99, do Minlsténo da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 401, de 1999, de autoria
do Deputado DR. ROSINHA.

de 03 08.99, do Mlnisténo da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.O415, de 1999, de autoria
do Deputado INAclO ARRUDA.
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AVISO n °520, de 03 08 99, do Mlnisténo da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesItos constantes do RI nO 6aa, de 1999, de autona
do Deputado LUIZ BITTENCOURT

AvIso n °521, de 03.08 99, do Mlnlsténo da Saúde, prestando esClareCIITlentos
sobre os quesrtos constantes do RI n" 858, de 1999, de autoria
do Deputado DR ROSINHA.

AVISO n "522, de 03 oa 99, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os queSItos constantes do RI n °935, de 1999, de au10ria
do Deputado DR ROSINHA

AVISO n.o 1216-C.
Clvd,

Aviso n." 1217-C
Civil,

de 09.08.99, da Casa Civil da Presidência da República que
envia CÓpia do Aviso n." 1018, de 29.07.99, do Ministério d~
Transportes, preslllndo esclareCimentos sobre a lndlcaçio n."
197, de 1999, de autone do Deputado NELSON PELLEGRINO,

de 09.08.99, da Casa Civil da PresidênCIa da República que
envia cópIa do Aviso n.· 193, de 28.07.99, do Mlnlsténo do Melo
Ambiente, prestando esclarllCJmentos sobre a Indlcaçllo n.· 205.
de 1999, de autona do Deputado CLEMENTINO COELHO

Oficio n.· 11761MMA, de 10.08 99, do Ministério do Meio Amblen1a, prHIando
esclarecimentos sobre os quesrlOs constantell doa
Requenmentos de Infonnação n.os 588, 617, 677, 719, 809, 818,
881, 886 e 908, de 1999, de autona do Deputado CUNHA
BUENO.

de 09 08 99, da Casa CIVJl da Presidência da República que
envIa cópia do AVISO nO 1064, de 29 0799, do Mlnlsténo doa
Transportes, prestando esclaraClmentos sobre a Indlcaçlo n,·
230, de 1999, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.

de 09 08.99, da Casa CIVJl da PreSidência da República que
envia cópia do Aviso n.· 1083, de 29.07.00, do Ministério doi
Transportes, prestando esclareCImentos sobre a Indicaçlo n.·
241, de 1999, de autona do Deputado RUBENS BUENO,

de 09.08 99, da Casa C,v,l da PresidênCIa da Repúbllce que
envia cópia do Aviso n.· 796, de 29.07.99, do Minlstélio da
Jusbça, preslllndo esclarecimentos sobre a IndicaçAo n.· 298,
de 1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT.

Aviso n °1219-C.
Civil,

Aviso n.O 1220-C.
CiVIl,

de 09.08 99, do Ministério da Defesa, preetando
esclarecJmentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 920, de
1999, de autoria do Deputado NILMÁRIO MIRANDA.

OficIO n.O 11751MMA, de 100899, do Mlnisténo do MeIO Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 8911, de
1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n.o 1218-C
Civil,

Aviso n °6331MD,

AVISO n • 144/MTE, de 04 oa 99, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando

esclareCImentos sobre os quesrtos constantes do RI n.· 990, de
1999, de autona da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n " 127/MC, de 04.0899, do Mlnisténo das Comunlcaçõas, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 005, de
1999, de autona do Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.

AVISO n." 147/MTE, de 04.0899, do MInistério do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o 345, de
1999, de autona do Deputado VALDEMAR COSTA NETO

Aviso n °146/MTE, de 04 08 99, do Mlnlsténo do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 348, de
1999, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO

AVIso n.· 141/MTE, de 04 08.99, do Mlnlsténo do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre os quesRos constantes do RI n • 855, de
1999, de autona do Deputado DR ROSINHA

Aviso n." 1421MTE, de 04 Oa.99, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecJmentos sobre os quesrtos constantes do RI n,· 349, de
1999, de autona do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

Aviso n.· 143/MTE, de 04 08.99, do Minlsténo do Trabalho e Emprego, prestando
esclareCimentos sobre os quesrtos constantes do RI n.· 834, de
1999, de autona do Deputado CUNHA BUENO

AVISO n.· 145IMTE, de 04 08 99, do Mlnisténo do Trabalho e Emprego, prestando
esclareCimentos sobre os quesrtos constantes do RI n" 346, de
1999, de autona do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 0908 99, da Casa CIVil da PreSidência da República que
envia cópia do AVISO n.· 194, de 28 07 99, do Ministério do Melo AVISO n,O 1236-e.
Ambiente, prestando esclareCimentos sobre a Indlcaçllo n.· 64, - CIVil,
de 1999, de aulona do Deputado INALDO LEITÃO.

OfiCIO n ° 1133IMMA, de 04 08 99, do Mlnisténo do MeiO Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n °976, de
1999, de autoria do Deputado MÁRCIO BITTAR.

AVISO n ° 148/MTE, de 04 08 99, do Minlsténo do Trabalho e Emprego, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 350, de
1999, de autona do Deputado VALDEMAR COSTA NETO

AVISO n ° 150/MTE, de 04 08 99, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
esclareCimentos sobre os quesrtos constantes do RI n· 977, de
1999, de autona do Depullldo AUGUSTO NARDES.

de 12.08 00, do MlnIsténo da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os qUesItos constantes do RI n.· 413, de
1900, de autoria do Deputado JOÃO MAGNlr:"

de 12.08 00, do MInistério da Fazenda, prestando
escJãrecimentos sobre as quesitos constantes da RI n.' 4M, de
1999, de autona do Deputado DR. ROSINHA.

de 12.08.99, do Mlnisténo dos Transportes, prestando
esclereclmentos sobre os quesitos constantes do RI n." 939. de
1999, de autoria do Deputado JOÃO MAGNO.

de 12.08.99, da Casa Civil da PresidênCia da República que
enVIa cópIa do AVllltl n,· 156, de 27,0799, do Mlnilltério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre a Indicaçlo
n.o 21, de 1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de ·:12.08.99, da Casa CIVil da PresidênClll da RepúblICa que
env~ CÓpia do AVISO n.o 155, de 27.07.99, do Mimstérlo de
Minas e Energle, prestando esclarecimentos sobre a Indicaçlo
n.o 130, de 1900, de autoria do Deputada WELLlNGTON OIAS.

de "12.08.99, da Casa Civil da PresldltnClS da RepúbllC8 que
env'la cópie do Aviso n." 160, de 27.07.99, do Mlnllltérlo de
Minas e Energia, preslllndo esclarecimentos sobre a IndlC8ç1o
n:" 36, de 1999, de autona do Deputado SÉRGIO NOVAIS.

de 1208.99, da Casa Civil da Presidência da República que
envl8 CÓpl8 do AVISO n.o 157, de 27.07.99, do Ministério de
Minas e Energia, prestando eeclarecnnentos sobre a Indlcaçlo
nO 127, de 1999, de autona do Deputado JOSÉ CARLOS
VIEIRA.

de 12.08.99, da Casa CIVil da PresldênClll da República qll8
enV18 cópm do Aviso n.· 161, de 27.0799, do Mrnlstélio de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre a Indicaçlo
n.· 135, de .1999, de autone do Deputado DR. HÉLIO.

Aviso n °411IMF,

Aviso n.· 11631MT,

AVISO n o 1233-e
Civil,

AVISO n "410/MF,

AVISO n.o 1234-e.
CIVil,

Aviso n· 123S-C
Clvd,

AVISO n o 1237-C.
Civil,

de 09 08 99, da Casa CiVil da PresidênClS da República que
envia cópia do AVISO nO 1017, de 29.07,99, do Mlnlsténo dos
Transportes, prestando esclar8Clmentos sobre a Indlcsçllo n.o
101, de 1999, de autona do Deputado PAULO BALTAZAR e
outros

de 0508 99, do MlnIsteno dos Transportes, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos cons18ntes do RI n.· 598, de
1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

de 08.08 99, do Minlsténo da Jusllça, prestando esclarecimentos
sobre os quesllos constantes do RI n.o 921, de 1999, de autona
do Deputado ALDO REBELO.

de 05 08.99, da Secretana EspecIal de Pollticas Reg.:mals,
prestando esclarecimentos sobre a Indlcaçllo n.o 258, de 1999,
de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT

Aviso n.· 1214-C
Civil,

AVISO n ° 1215-C
Civil,

Aviso n.O 848/MJ,

AVISO n °1126/MT, de 05.0899, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarBl:lmentos sobre os quesitos constantes do RI n,· 865, de
1999, de autoria do Depullldo DR. ROSINHA

OfiCIO n " 2577,

AVISO n °1129/MT,

Aviso n." 1238-C.
Civil, rIe 12.0899, da Casa Civil da PresldAncia da RapObIlca que
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envia cópIa do AVIso n.· 158, de 2707.99, do Ministério de
Minas e EnergIa, prestando esclareCimentos sobre a Indicação
n,o 168. de 1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Aviso n." 1210/MT, de 19.08.99, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n.· 1.126,
de 1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n." 1209/MT, de 19.0899, do Mlnlsténo dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 1 054,
de 1999, de autona do Deputado LUIZ SÉRGIO.

OfiCIO n.· 1226/MMA, de 18.0899, do MInistériO do Meio Ambiente, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n· 498, de
1999, de autona do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Aviso n.· 1239-C.
Civil,

AVISO n.· 1240-C.
Civil,

AVISO n.· 1241-C.
Civil,

Aviso n.· 1242-C.
Civil,

Aviso n.· 1243·C
CIVil.

AVISO n.· 1244-C.
Civil,

AVISO n· 1245-C.
Civil,

Aviso n.· 1247-C.
Civil,

Aviso n o 1254-C
Civil,

Aviso n.· 1200/MT,

Aviso n." 1201/MT,

Aviso n." 136/MC,

Oficio n ·300/MP,

Oflclo n" 1397,

de 12 08.99, da Casa Civil da PresidênCia da República que
envia cópia do Aviso n· 290, de 30.07.99. do Ministério de
Educação. prestando esclareCimentos sobre a Indicação n o
182, de 1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de 12.08.99, da Casa Civil da Presidência da República que
envia cópia do AVIso n,o 392. de 02.08 99, do Ministério da
Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n,o 195,
de 1999, de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT.

de 12.0899. da Casa Civil da Presidência da República que
envia cópIa do AVIso n.· 790, de 29.07.99, do MInistério da
Justiça. prestando esclareCimentos sobre a Indicação nO 211.
de 1999, de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT

de 12.08.99, da Casa C,Vil da PreSidência da República que
envia cópIa do AVIso n· 393, de 02.08 99, do Ministério da
Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n,o 222,
de 1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT

de 1208.99, da Casa CIVIl da PresidênCia da República que
envIa cópia do Aviso n.· 788, de 24.07.99, do MInistério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n· 255,
de 1999, de autona do Deputado ALCEU COLLARES.

de 1208.99, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia cópia do Aviso n.· 286, de 27.0799, do Mlnisténo da
Educação, prestando esclarecImentos sobre a IndIcação n·
265, de 1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de 12.08 99, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
restituI a Indicação n." 312, de 1999, de autoria do Deputado
FERNANDO CORUJA, para retificação da Vinculação do
BNDES, que passou a integrar a estrutura do Mlnisténo do
Desenvolvimento, Indústna e Comércio Exterior.

de 13.08.99, da Casa CiVil da PreSidência da República que
envia cópia do AVIso n." 192, de 28.07.99, do Ministéno do Meio
Ambiente, prestando esclareCimentos sobre a IndIcação n·
1.233, de 1998, de autona do Deputado CORIOLANO SALLES

de 13.08.99, da Casa C,v,l da PreSidênCia da República que
envia cópia do AVIso n.· 195, de 28 07.99, do Mlnlsténo do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n • 209,
de 1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT.

de 13.08.99, do Mlnisténo dos Transportes, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n.· 391, de
1999, de autona do Deputado LUIZ BITTENCOURT.

de 13.08.99, do Minlsténo dos Transportes, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 696, de
1999, de autona do Deputado MÁRCIO BITTAR.

de 16 08 99, do MinistériO das Comunicações, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n • 923, de
1999, de autona do Deputado ALDO REBELO.

de 160899, do Mlnlsténo do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n" 1020, de 1999, de autona do Deputado DR.
HÉLIO.

de 1808.99, do Comando da Mannha, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 444, de
1999, de autona do Deputado DR. ROSINHA

AVISO n.· 1211/MT,

OfiCIO n" 149IMEC,

OfiCIO n.. 150/MEC,

OfiCIO n.. 151/MEC,

OfiCIO n" 1521MEC,

OfiCIO n.. 153/MEC,

OfiCIO n • 194,

OfiCIO n • 195,

Oficio n" 196,

OfiCIO n" 197,

OfiCIO n" 198,

OfiCIO n· 199,

AVISO n· 1288-C
CIVil,

Aviso n" 1289-C.
CIVil,

AVISO n· 1290-C
CIVil,

AVISO n· 1291-C.
Civil,

AVISO n· 1292-C.
CIVil,

de 19.08.99, do Mlnisténo dos Transportes, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 1 060,
de 1999, de autona do Deputado WAGNER SALUSTIANO.

de 20.08 99, do Mlnlsténo da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 512, de
1999, de autoria do Deputado CELSO JACOB.

de 20.08.99, do Ministéno da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 515, de
1999, de autoria do Deputado ANTONIO PALOCCI.

de 20.08.99, do Minlsténo da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requenmentos de Informação n"s 56 e 597, de 1999, de autoria
do Deputado FERNANDO CORUJA.

de 20.08 99, do Minlsténo da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 854, de
1999, de autona do Deputado UBIRATAN AGUIAR.

de 20.08.99, do Ministério da Educação, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 972, de
1999, de autoria do Deputado BEN-HUR FERREIRA.

de 20.08.99, da Secretana EspeCial de DesenvolVimento Urbano
da PreSidência da República, prestando esclareCimentos sobre
os quesrtos constantes do RI n" 1.030, de 1999, de autona do
Deputado DR. HÉLIO.

de 20.08.99, da Secretana EspeCial de DesenvolVimento Urbano
da Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n" 1.028, de 1999, de autona do
Deputado DR HÉLIO.

de 20.08.99, da Secretana EspeCIal de Desenvolvimento Urbano
da PresidênCia da República, prestando esclareCimentos sobre
os quesitos constantes do RI n" 1.026, de 1999, de autoria do
Deputado DR. HÉLIO.

de 20.08.99, da Secretana EspeCial de DesenvolVimento Urbano
da PreSidência da República, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n· 1.019, de 1999, de autona do
Deputado DR HÉLIO.

de 20.08.99, da Secretaria EspeCial de DesenvolVImento Urbano
da PreSidência da República, prestando esclareCImentos sobre
os quesrtos constantes do RI n· 1 033, de 1999, de autoria do
Deputado DR. Ht:LIO.

de 20.08.99, da Secretana EspeCial de DesenvolVImento Urbano
da PreSidência da República, prestando esclareCimentos sobre
os quesitos constantes do RI n" 1.024, de 1999, de autoria do
Deputado DR. HÉLIO.

de 23.08.99, da Casa CiVil da PreSidência da República que
envia cópia do AVISO n· 514, de 03 08.99, do Mlnlsténo da
Saúde, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n • 79, de
1999, de autona da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

de 23.08 99, da Casa CIVil da PreSidência da República que
envia cópia do Aviso n" 414, de 12.08.99, do Mlnlsténo da
Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n· 107,
da 1999, de autoria do Deputado JOSÉ PIMENTEL.

de 23 08.99, da Casa CIVil da PreSidênCia da República que
envia cópia do AVISO n" 1195, de 12.08 99, do Ministério dos
Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n"
108, de 1999, de autona do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de 23.08.99, da Casa Civil da PreSidênCia da República que
envia cópia do Aviso n· 415, de 12.0899, do Ministério da
Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n"
1.335, de 1998, de autoria do Deputado EDISON ANDRINO.

de 23 08 99, da Casa CiVil da PreSidência da República que
envia cópia do AVISO n· 203, de 29 07 99, do Mlnlsténo do
Desenvolvimft/lto, Indústna e ComérCIO Extenor, prestan~o
esclareclITTéntos sobre a Indicação n" 121, de 1999, de autona
de .;p'útado JAIME MARTINS.
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OflclO n o1306IMMA, de 27.08 99, do Mlnisténo da MelO Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os auesrtos constantes do RI n." 312, de
1999, de autona do Deputado LUIZ BITIENCOURT.

OfíCIO n o 1307/MMA. de 270899, do Mlnisténa do MelO Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesrtos constantes do RI n." 553, de
1999, de autona da Deputada ÂNGELA GUADAGNIN

AvISO n o 1293-C
C,V,l,

AVISO n.O1294-C
Civil,

AVISO n.o 1295-C.
Civil,

AVISO n.o 1296-C
Civil,

AVISO n."1297-C
Civil,

Aviso nO 1298-C.
Civil,

AVISO n o1299-C
CIVil,

Aviso n o 1300-C
CIVil,

AvISO nO 1301-C
CIVil,

Aviso n o 1302-C.
Civil,

Aviso n." 218/MDIC,

Aviso n o 2191MDIC,

AVISO n° 913/MJ,

Aviso nO 914/MJ,

Aviso n o4331MF,

de 23.08 99, da Casa Civil da PresidênCia da República que
envia cópia do AVIso n." 137, de 160899, do Mmlsténo das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n o

143, de 1999, de autoria do Deputado EDMAR MOREIRA

de 23.08 99, da Casa Civil da Presidência da República que
envia cópia do AVIso n." 138, de 120899, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n o

184, de 1999, de autona do Deputado INÁCIO ARRUDA.

de 23.08.99, da Casa Civil da PreSidência da República que
envia cópia do AVIso n o 418, de 12.08 99, do MInistério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 187,
de 1999, de autona do Deputado RUBENS BUENO.

de 23 08 99, da Casa CIvil da PreSidência da República que
envia cópia do AVIso n." 409, de 12 08.99, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n o 198,
de 1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de 23.08 99, da Casa CIvil da Presidência da República que
envia cópia do Avisa nO 201, de 04 08 99, do Mlnlsténa do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 208,
de 1999, de autoria do Deputado LUiZ BITIENCOURT.

de 23.08.99, da Casa Civil da PresidênCia da República que
envia cópia do Aviso nO 1175, de 12.0899, do Mmistério dos
Transportes, prestando esclareCimentos sobre a Indicação nO
245, de 1999, de autona do Deputado FERNANDO CORUJA

de 23.08 99, da Casa CIVIl da Presidência da República que
envia cópia do AVIso nO 417, de 1208.99, do Ministério da
Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n o 249,
de 1999, de autona do Deputado Luis CARLOS HEINZE

de 23.08.99, da Casa CIvil da Presidência da República que
envia cópia do Aviso n o 169, de 03 08 99, da Ministéno de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre a Indicaçao
nO 277, de 1999, de autona do Deputado RUBENS BUENO

de 23.08.99, da Casa CIvil da Presidência da República que
envia cópia do AVISO n." 11, de 12.08 99, do Mlnisténo das
Relações Extenores, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n o 300, de 1999, de autona do Deputado VIRGILlO
GUIMARÃES.

de 23 08 99, da Casa Civil da PresidênCia da República que
envia cópia do AVISO nO 412, de 12.08.99, da Mlnlsténo da
Fazenda, prestando esclareamentos sobre a Indicação nO 305,
de 1999, de autona do Deputado AUGUSTO NARDES.

de 24 08.99, do Mlnisténo do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n." 682, de 1999, de autona do Deputado
FERNANDO CORUJA.

de 24 08 99, do Ministério do Desenvolvimento, Indústna e
ComérciO Extenor, prestando esclarecimentos sobre as quesitos
constantes do RI nO 10, de 1999, de autona do Deputado BEN
HUR FERREIRA

de 24 08 99, do Mlnlsténo da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n o 1 050, de 1999, de
autona do Deputado PEDRO WILSON

de 24 08 99, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 1.131, de 1999, de
autona do Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.

de 25 08 99, do Mlnlsténo da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n o 454, de
1999, de autoria do Deputado DR ROSINHA

Oflcio n."144,

AVISO n."1681MTE,

AVISO n o 169/MTE,

Oflcio n o391M1,

Oflclo n o54/DEA
MRElPREG-OEA,

AVISO n." 141/MC,

OtrClO n o13051MMA,

AVISO n o 1447-C
CIVil,

Aviso n." 1449-C.
Civil,

AVISO n o 1450-C
Civil,

AVISO n o 1451-C.
Civil,

AVISO n o 1452-C
CIVil,

AVISO n." 1453-C.
Civil,

AVISO n o 1454-C.
CiVil,

de 26 08 99, do Ministéno Extraordinário de Política Fundlána,
prestando esciareclmentos sobre os quesnos constantes do RI
nO 879, de 1999. de autona do Deputado CUNHA BUENO

de 26 08 99, do Ministério do Trabalha e Emprego, prestendo
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n." 982, de
1999, de autona do Deputado BISPO RODRIGUES.

de 26.08.99, do MInistério do Trabalho e Emprego, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 981, de
1999, de autoria do Deputado PEDRO VALADARES.

de 270899, do Ministéno da Integração Nacional, prestando
esclareCimentos sobre os quesItos constantes do RI n' 1002, de
1999, de autona do Deputado ANTONIO PALOCCI.

de 27.0899, do MInistério das Relações Extenores, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 1.087,
de 1999, de autona do Deputado BABÁ.

de 27 08.99, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sabre os quesrtos constantes do RI n." 1 149,
de 1999, de autona do Deputado EDISON ANDRINO.

de 27.08 99, do MInistério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n." 3.999,
de 1998, de autona da COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS.

de 31.0899, da Casa C,v,l da PresidênCia da República que
envia cópia do AVISO nO 1197, de 12.0899, do Mlnlsterio dos
Transportes, prestando esclareCimentos sobre as Indicações
n."s 115 e 180, de 1999, de autona do Deputado JORGE
COSTA

de 31 08.99, da Casa CIVil da PresidênCia da República que
envia cópia do AVISO n· 430, de 20.08.99, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n o 13,
de 1999, de autoria do Deputado CUNHA BUENO

de 31 0899, da Casa Civil da PresidênCia da República que
envia cópia do AVISO n." 431, de 2008.99, do Mlnisténo da
Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n." 121,
de 1999, de autoria do Deputado JAIME MARTINS.

de 31.08.99, da Casa Civil da PresidênCia da RepúblJca que
envia cópia do Aviso n o 426, de 20.08.99, do Minlsténo da
Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n." 167,
de 1999, de autona do Deputado WELLlNGTON DIAS

de 31 08.99, da Casa CIVil da PresidênCia da RepúblJca que
envia cópia do AVISO n." 428, de 20 08.99, do Ministério da
Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicaç/lo n." 217,
de 1999, de autoria do Deputado RUBENS BUENO.

de 31 08 99, da Casa Civil da Presldêncl8 da República que
envia cópia do AVISO n· 635, de 20.08.99, do Mlnlsténo da
A9ncultura e do Abastecimento, prestando esclareclmentos
sobre a Indicação n." 272, de 1999, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN.

de 31.08.99, da Casa Civil da Presidência da República que
envia cópia do Aviso n." 429, de 20.08.99, do Mlnisténo da
Fazenda, prestando esclareCimentos sobre a Indicação n." 293,
de 1999, de aUlona do Deputado CUNHA BUENO.
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REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.632 DE 2000

(Do Sr. Bispo Wanderval)

Solicita informações ao Sr. Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da Repú
blica, a respeito das atividades da Secretaria de
Combate ao Narcotráfico.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22 , 115, inciso
I, e 116 do Regimento Interno, solicito a V. Ex.ll seja
encaminhado ao Sr. Chefe do Gabinete de Seguran
ça Institucional da Presidência da República o se
guinte pedido de informações.

Foram amplamente divulgadas pela imprensa,
notícias dando conta que foi criada uma Secretaria de
Combate ao Narcotráfico com intuito de coibir esse
comércio no País. Pediríamos que fosse detalhadas
as suas atribuições, como funciona, o que já foi feito,
quais as metas a serem atingidas, quais os prováveis
gastos despendidos e quais os contratos já estabele
cidos.

Sala das Sessões, de de 2000. -
Deputado Bispo \""anderval, PL - SP.

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.

Salade Reuniões, 3 de fevereiro de 2000. Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro-Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 3·2·00. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.659, DE 2000

(Do Deputado Antonio Carlos Biscaia)

SoIicIIa Informações ao Sr. Ministro de
Es1ado de Minas e Energia sobre contrato
filmado pela Companhia de Pesquisas de
Recursos Minerais - CPRM. '

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

~o Feder[.i e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a

V. Exllsejam solicitadas ao Ministro de Minas e Ener·
gia as seguintes informações:

1) Foi firmado contrato de prestação de
serviços de assistência médica, hospitalar e
odontológica entre a Companhia de Pesquisas
de Hecursos Minerais e a AMIL - Assistência
Médica Intemacional?

2) Quais os beneficiários do referido
contrato?

3) Qual a vigência e o valor do contrato
em questão, e quem arca com os respectivos
custos?

4) Os beneficiários contribuem, de alguma
forma, para o pagamento do benefício?

5) Os membros do Conselho de
Administração da CPRM estão incluídos en·
tre os beneficiários?

6) Em caso negativo, como se explicaria
a inclusão do Presidente do Conselho de
Administração, Giovanni Toniatti, no plano de
saúde em referência, conforme demonstrado
na planilha de controle de atendimento
médico expedida pela Amil em 16-6-99?

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2000.
Antonio Carlos Biscaia, Deputado Federal, PT 
RJ.

Voto:

Estando de acordo com oart. 50, § 22 da Consti·
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 3 de fevereiro de 2000.
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro-Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 3-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício ela
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.660 DE 2000.

(Do Deputado Dr. Hélio)

Solicita informações ao Ministério
da Saúde.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exll seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Saúde, requerimento
de informações no que se refere:
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1) a relação dos hospitais públicos e
filantrópicos por Estado e Região, que
apresentaram projetos para viabilizarem
recursos junto ao Reforsus, de 1996 a 1999;

2) a relação dos hospitais públicos e
filantrópicos por Estado e Região, que
apresentaram projetos e foram efetivamente
contemplados com os recursos do Reforsus,
de 1996 a 1999;

3) aos critérios e metodologia utilizados
no programa Reforsus, assim como seu
cronograma de atendimento aos Estados da
federação.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2000. 
Deputado Dr. Hélio, PDT - SP.

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, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro-Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 3-2-00. - Deputado Heráclito ForIes,

1º VICe-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NSl1.661 DE 2000

(Do Sr. Fernando Ferro)

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Ex. com base no art.
50, § 22 da Constituição Federal e espe
que nos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicI
tadas informações ao senhor Ministro da
Justiça a respeito do aceuo de estrangei
ros ao Brasil.

Justificação

O acesso de estrangeiros ao Brasil, dentro das
normas de cooperação internacional acordadas, per
mite a entrada no País de pessoas de várias naciona
lidades, implicando formas diferenciadas de autoriza
ção dependendo das atividades que deverão e pode
rão ser desenvolvidas à luz da legislação brasileira,
de caráter profissional ou não.

O processo de globalização, com a crescente
universalização dos bens e serviços produzidos de
forma modulares, desloca mão-de-obra especializa-

da, de acordo com as demandas e imposições dos di
ferentes processos tecnológicos utilizados.

Buscando um maior conhecimento da participa
ção de estrangeiros em processos produtivos que são
desenvolvidos no Brasil em decorrência da produção
de bens globalizados, solicito informações referentes
à totalidade das autorizações concedidas a estrange
iros para desenvolverem atividades produtivas, no pe
ríodo de 1990 até dezembro de 1999, por país de ori
gem, profissão, idade, localidade do exercício profis
sional e por ramo de atividade.

Atenciosamente, - Fernando Ferro, Deputado
Federa!, PT - PE.

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, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro-Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 3-2.{)(). - Deputado Heráclito Fortes,

12 VICe-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 1.662, DE 2000

(Do Sr. João Caldas)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia sobre o pagamepto
de "royalties" aos municípios do Estado
de Alagoas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal anos arts. 24, inciso V e § 2º, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!!
seja encaminhado ao Sr. Ministro de Minas e Energja
o seguinte pedido de informações:

A respeito dos royalties devidos ao Estado de
Alagoas pela exploração de petróleo e gás, julgamos
necessário contar com as seguintes informações:

a) quais os municípios do Estado de
Alagoas que receberam royalties no
período de 1995/1999;

b) valor dos repasses a cada
município e respectivo organograma; e

c) especificar o critério pelo qual é
definido o valor do royaltle.

Sala das Sessões, 1º de fevc:-eiro de 2000.
Deputado João Caldas, PL - AL.
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Voto:

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

sala de Reuniões, 3 de fevereiro de 2000. - Deputa
do Heráclito Fortes, Primeiro.VICe-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
'Em, 3-2-00. Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.664 DE 2000

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro da Integração
Nacional informações sobre debêntures
emitidas pelo Fundo de Investimentos do
Nordeste - FINOR.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exi!, com base no art. 24, inciso XI

e XIV do Regimento Interno que sejam solicitadas ao
Sr. Ministro da Integração Nacional informações
sobre debêntures emitidas pelo Fundo de Investimentos
do Nordeste - FINDR.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2000. 
Deputado Clementino Coelho.

Justificação

Tendo em vista matéria publicada no jornal Gazeta
Mercantil, do dias 21 e 22 de janeiro do corrente ano,
página A-2, sob o título ''O Finor e as debêntures",
gostaria de obter as informações abaixo declinadas:

a) Quais são os valores originais e
corrigidos, com respectivos encargos, devidos
ao Fundo de Investimento do Nordeste 
FINDR, na fonna de debêntures, que, conforme
as normas vigentes, não são passíveis de
conversão em ações;

b) D quantitativo de operações realizadas.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de

2000. - Deputado Clementino Coelho.

Voto:

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno daCasa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro-Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 3-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.666 DE 2000

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro da Integração
Nacional informações sobre atos e
negócios administrativos da Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco CODEVASF, relativo a
convênios celebrados com a Prefeitura Mu
nicipal de Petrolina, Estado de Pernambuco.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex.!!, com base no art. 24, inciso

XI e XIV do Regimento Interno que sejam solicita
das ao Sr. Ministro da Integração Nacional informa
ções sobre atos e negócios administrativos da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - CDDEVASF, relativo a convênios cele
brados com a Prefeitura Municipal de Petrolina,
Estado de Pernambuco.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2000. 
Deputado Clementino Coelho.

Justificação

Na condição de representante da Região do
Vale do São Francisco, temos procurado garantir que
todos os instrumentos institucionais que a União,
Estados e Municípios dispõem para atuação no Se
mi-árido nordestino, sejam otimizados, garantindo
que os poucos recursos disponíveis tenham as me
lhores aplicações.

Nesse quadro, a Codevasf ocupa papel de
destaque no desenvolvimento dos projetos de irri
gação do Vale do São Francisco, razão pela qual
gostaríamos de dispor de informações a respeito
de convênios celebrados entre a Codevasf e a Pre
feitura MuniGipal de Petrolina, Estado de Pernam
buco:

a) Receber os Termos de Encerramento
de Convênios com seus respectivos termos
aditivos, cujo prazo já tenham sido vencidos,
no intuito de verificar o cumprimento das
finalidades previstas nesses ajustes, referente
aos anos de 1997, 1998 e 1999~"

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2000.
Deputado Clementino Coelho.
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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, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro-Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 3-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 19. Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N5! 1.667, DE 2000

Solicita informação ao Sr. Ministro
da Defesa com relação às viagens em
aviões e jatos da Força Aérea nos anos
de 1993 e 1994

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExIl, nos termos do art. 50, § 22, da

Constituição Federal, e do art. 115, inciso I, do Regi
mento Interno, encaminhar ao Ministro da Defesa 
Sr. Geraldo Magela da Cruz Quintão, o seguinte re
querimento de informações:

1) Quais foram as viagens realizadas em
aviões e jatos, discriminando o tipo de
aeronave, da Força Aérea Brasileira por
solicitação da Presidência da República, para
uso de seu titular, seus ministros, secretários e
demais funcionários nos anos de 1993 e
1994? Pede-se anexar comprovantes de todos
os vôos, seu percurso, tempo de duração,
destino, número de tripulantes e passageiros,
seus nomes e funções e o total discriminado
dos gastos realizados.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2000. 
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do PL.

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, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro-Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 3-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÓES
N2 1.668, DE 2000

Solicita informação ao Sr. Ministro
da Defesa com relação às viagens em
jatos da Força Aérea no período de 1SI de
janeiro de 1995 e a presente data.

Sr. Presidente,
Requeiro a V. ExIl, nos termos do art. 50, § 22, da

Constituição Federal, e do art. 115, inciso I, do Regi
mento Interno, encaminhar ao Ministro da Defesa 
Sr. Geraldo Magela da Cruz Quintão, o seguinte re
querimento de informações:

1) Quais foram as viagens realizadas em
jatos da Força Aérea Brasileira por solicitação
da Presidência da República, por seu titular,
seus ministros, secretários e demais funcionários
no período compreendido entre 12 de janeiro de
1995 e a presente data? Pede-se anexar
comprovantes de todos os VÔOS, seu percurso,
tempo de duração, destino, número de
tripulantes e passageiros, seus nomes e funções
e o total discriminado dos gastos realizados.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2000. 
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do PL.

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, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes Primeiro-Vice;-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 3-2-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Previdência.

ERRATA

Seção de Publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

No OCO n2 127, de 13-8-99, página 33893 colu
na2

Onde se lê

7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10- COMISSÕES
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Leia-se

7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10- COMISSÕES

SUPLEMENTO
Ata da 4!!. Reunião Extraordinária da Mesa, em

11-8-99 e 5ª Reunião Extraordinária da Mesa em
12-8-99,

Sairão publicadas em suplemento a este Diário.

COMISSÃO

ATA DA COMISSÃO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
TRATAR DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO
SÃO FRANCISCO E REVITALIZAÇÃO DOS SEUS
AFLUENTES, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTA AO ORÇAMENTO QUE VIABILlZEM
ESTAS AÇÓES. (GRUPO DE TRABALHO
TRANSPOSiÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO)

Ata da 1! Reunião, realizada em 3 de feverei
ro de 2000 (Instalação)

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil, às
onze horas e trinta minutos, no plenário número onze,
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniram-se
os Deputados, membros do Grupo de Trabalho
destinado a tratar da transposição de águas do Rio
São Francisco e Revitalização dos seus afluentes,
bem como apresentar propostas ao orçamento que
viabilizem estas ações. Assumiu a Presidência dos
trabalhos o Senhor Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Michel Temer. Compareceram
os Deputados Albérico Cordeiro, Almeida de Jesus,
Armando Abílio, Avenzoar Arruda, B.Sá, Betinho
Rosado, Carlos Dunga, Cesar Bandeira, Clementino
Coelho, Cleuber Carneiro, Coriolano Sales, Darci
Coelho, Djalma Paes, Edmar Moreira, Gessivaldo
Isaias, Gonzaga Patriota, Haroldo Lima, Henrique
Eduardo Alves, Inácio Arruda, Joel de Hollanda,
Jorge Khoury, José Pimentel, Marcelo Déda,
Marcondes Gadelha, Marcos de Jesus, Maria
Abadia, Maria do Carmo Lara, Mário Negromonte,
Mauro Benevides, Neiva Moreira, Nelson
Marquezelli, Osvaldo Coelho, Paes Landim, Paulo
Braga, Paulo Magalhães, Pedro Corrêa, Philemon
Rodrigues, Pinheiro Landim, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Regis Cavalcante,
Robério Araújo, Saulo Pedrosa, Teima de Souza,

Waldir PirE~s, Wellignton Dias e Wilson Braga.
Compareceram ainda os Deputados Eduardo Jorge
e Severino Cavalcante. Deixaram de comparecer os
Deputados Albérico Filho, Alorzio Santos, Antônio
Geraldo, Antônio Jorge, Aroldo Cedraz, Augusto
Franco, Ciro Nogueira, Cleonâncio Fonseca, Damião
Feliciano, Fernando Ferro, Fernando Gabeira,
Herculano Anghinetti, Iberê Ferreira, João Caldas,
João Mendes, Jorge Alberto, José Unhares, José
Rocha, José Thomaz Nonõ, Lavoisier Maia, Luiz
Dantas, Manoel Salviano, Nilo Coelho, Osvaldo Reis,
Roberto Rocha, Ronaldo Vasconcellos, Sérgio
Guerra, Sérgio Novais, e Walter Pinheiro. O Senhor
Presidente, Deputado Michel Temer, após declarar
instalado o Grupo de Trabaho, agradeceu a presença
do Deputado Severino Cavalcante, Segundo
Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, e Líderes
de todos os Partidos. Sua Excelência falou sobre a
importância do Grupo de Trabalho e designou para
compor a Mesa os Senhores Deputados: Presidente
- Deputado Henrique Eduardo Alves; Primeiro
Vice-Presidente - Deputado Albérico Cordeiro;
Segundo Vi<Ce-Presidente - Deputado Marcelo Déda;
Terceiro Vice-Presidente Deputado Mário
Negromonte; Relator - Deputado Marcondes
Gadelha. () Deputado Marcelo Déda sugeriu a
criação de Subrelatoria a ser entregue a um
Deputado da Bahia, Sergipe, Alagoas ou Minas
Gerais a fim de colaborar com o Senhor Relator. O
Deputado Almeida de Jesus questionou sobre o
prazo de funcionamento do Grupo. O Deputado
Albérico Cordeiro sugeriu que as questões fossem
conduzidas à Mesa Diretora. O Senhor Presidente
acolheu as sugestões e reafirmou a intenção de
assinar um novo Ato da Presidência com as novas
definições. A seguir, concedeu a palavra ao Senhor
Ministro ela Integração Nacional, o qual
cumprimentou à Presidência da Casa pela iniciativa
de instalar () Grupo de Trabalho para estudar tema
que considera fundamental não só para a Região
Nordeste, mas para todo o País. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às
onze horas e quarenta e seis minutos, agradecendo a
presença do Ministro, dos Líderes e dos integrantes
do Grupo de Trabalho. Convocou ainda a próxima
reunião para o dia nove de março, às dez horas,
destinada à Audiência Pública com a presença do
Senhor Ministro da Integração Nacional, Doutor
Fernando Bezerra. A reunião foi gravada, e as notas
taquigráficas, após decodificadas, serão publicadas,
juntamente com esta Ata, no Diário da Câmara dos
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Deputados. E, para constar, eu, ,Maria de Fátima
Moreira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE MICHEL TEMER - Sr. Mi
nistro Fernando Bezerra; colega da Mesa, Deputado
Severino Cavalcanti; Srs. Líderes Odelmo Leão, Ger
son Peres, Inocêncio Oliveira, Inácio Arruda; Sras. e
Srs. Deputados; Sr. Líder Fernando Gabeira; Sra. Lí
der Luiza Erundina, meus senhores e minhas senho
ras, tenho, hoje, a grande satisfação de comparecer a
este plenário para instalar solenemente um grupo de
trabalho vinculado à Presidência da Câmara dos De
putados com o objetivo de tratar da traQsposição das
águas do Rio São Francisco e da sua'revitalização~

bem como apresentar sugestões e propostas, especi':
aimente de natureza orçamentária, par~ que se viabi
Iizem as suas conclusões.

Devo ressaltar, Sr. Ministro, Srs. Parlamentares,
que esse grupo de trabalho nasceu de várias reu
niões. Parlamentares dos diversos Estados envolvi
dos com a questão, alguns preocupados com a imedi
ata transposição, outros com a transposição, mas
também com a revitaiização das águas do Rio São
Francisco, procuraram-me para. pleitear a organiza
ção desse grupo de trabalho. Para tanto, reunimo-nos
com bancadas de Estados, muitas vezes com a pre
sença do Governador,

Todos conhecemos o trabalho que o Ministro
Fernando Bezerra vem desenvolvendo. Eu diria até,
sem medo de errar, que a primeira manifestação mais
concreta, mais objetiva, de natureza executiva em re
lação a esse tema, foi dada precisamente por S. Exll,

desde o instante da sua posse.
De modo que, ao constituirmos esse grupo de

trabalho, em primeiro lugar, cumprimos uma tarefa do
Poder Executivo de trazer para o interior da Câmara
dos Deputados o debate dos grandes temas
nacionais - e este é um grande tema nacional. Por
isso, ao trazê-lo para cá, transformamos mais uma
vez a Câmara dos Deputados no fórum de debate dos
temas de interesse da Federação brasileira.

Em segundo lugar, a grande vantagem, penso
eu, é que esse grupo, composto inauguralmente por
31 membros - para que V. EX- e os Srs. Líderes te
nham idéia do interesse -, de um dia para o outro pas
sou a ter 76 integrantes, que me procuraram para in
tegrá-Ia, e percebo que outros ainda se manifestarão
nessa direção, ansiosos por participar no trabalho
que esse grupo vai desenvolver.

Mas dizia eu, Sr. Ministro, Srs. Parlamentares,
que a grande vantagem decorre de fato de nesta

Casa estarem representados os vários Estados interes
sados, inclusive do Sul, como é o caso de São Paulo,
que vêem este tema não como do Nordeste ou do Nor
te, mas como de caráter nacional. Por isso, fiz questão
de colocar no grupo representantes do Estado do Sul,
do Sudeste e do Centro-Oeste, para que todos pu
dessem debater amplamente a questão.

Na reunião do grupo de trabalho, Sr. Ministro,
Srs. Líderes, sre e Srs.. Deputados, certamente
estaremos defendendo posições contrárias, como
costuma acontecer no Parlamento, mas temos, com a
graça de Deus e com o auxílio dos Líderes,
conseguido, muitas e muitas vezes, unir os contrários
e, portanto, fazer o meio termo indispensável para o
bom exercício da democracia. Especialmente neste
caso, tentaremos colaborar com o Ministério da
Integração Nacional, na medida em que o grande de
bate aqui instalado deverá encontrar exatamente
esse meio termo, que faculte a V. Exft , Sr. Ministro, a
execução desse grande projeto nacional.

Portanto, ao constituir assim solenemente este
grupo de trabalho, eu que sou do Estado de São Pau
lo, tenho a mais firme convicção de que estou colabo
rando - estamos todos colaborando - para a solução
de um tema que, ao longo do tempo, se tornou emble
mático. E o que estamos fazendo, neste momento,
creio eu - V. Ex!!, Sr. Ministro, já vinha, aliás, assim
procedendo no Executivo - é tirar o emblema da pare
de, trazê-lo à mesa e sobre ere trabalhar, para trans
formá-lo, corporificá-lo, de maneira que, quando esse
emblema voltar para a parede, Sr. Ministro, possamos
no Legislativo, no Executivo, em toda a Nação, come
morar o fato de que convertemos em realidade uma
grande postulação nacional.

Ao cumprimentar V. EXª, os Srs. Líderes, os
atuais 76 integrantes deste grupo de trabalho, quero
enfatizar, mais uma vez, como tenho feito em várias
manifestações, se me permitem V. Ex!!, que esta
Casa é capaz de responder à altura às grandes
questões nacionais. Quando, no início desta
convocação extraordinária, se alardeou muito que a
Câmara dos Deputados não iria trabalhar e não seria
capaz de dar provimento aos temas básicos da
convocação, nós todos, o Presidente, os Líderes e os
Deputados, dissemos: vamos responder com
trabalho. E respondemos com trabalho, e com
trabalho votamos os temas fundamentais da
convocação, naturalmente com amplas discussões 
como disse e volto a salientar, estão aqui os
contrários, aqueles que controvertem para realizar o
grande produto nacional.
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Neste momento, estamos praticamente encer
rando a convocação extraordinária, a semana que
vem será a última. Esta convocação extraordinária
fica mais engrandecida, creio eu, primacialmente en
grandecida, exata e precisamente porque hoje esta
mos instalando esse grupo que cuidará da transposi
ção das águas do Rio São Francisco, para dar apoio
ao excelente e magnífico trabalho que V. Ex!!, Sr. Mi
nistro, vem realizando no Executivo.

Devo dizer que tomei a liberdade de designar
Presidente deste Grupo de Trabalho o Deputado
Henrique Eduardo Alves; 12 Vice-Presidente o
Deputado Albérico Cordeiro; 2!l Vice-Presidente o
Deputado Marcelo Déda; 32 Vice-Presidente o
Deputado Mário Negromonte e Relator o Deputado
Marcondes Gadelha.

Sr. Ministro, neste momento, ao aplaudir sua
atuação à frente do Ministério da Integração Nacio
nal, queremos dizer que esta Câmara dos Deputados
vai dar extraordinário amparo ao trabalho que V. Ex!!
vem desenvolvendo, porque deste grupo de trabalho
surgirá - permitam a repetição - o meio termo que
permitirá a concretização dessa grande ânsia nacio
nal, que é a transposição das águas do Rio São Fran
cisco, sem prejuízo para nenhum dos Estados que
participarem dessa grande obra. Meus cumprimentos
a V. Ex!!, aos Líderes. e aos Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO MARCELO DÉDA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE MICHEL TEMER - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO MARCELO DÉDA - Sr. Presi
dente,sinto-me no dever, como representante do Estado
de Sergipe, honrado pela generosidade de V. Ex!! na de
signação para uma das Vice-Presidências, de ofertara V.
Ex!! não uma questão, mas, no clima que propicia a cria
ção desse grupo, uma sugestão: V. Ex! buscou compor,
de forma salomônica, a Mesa desta Comissão, presidida
pelo ilustre Deputado do Rio Grande do Norte, Henrique
Eduardo Alves, um dos campeões da luta pela transposi
ção; com dois Vice-Presidentes, que representam os
Estados do Baixo São Francisco, onde o rio se encontra
com o mar, ali nas costas de Sergipe e Alagoas. O Rela
tor é o Deputado Marcondes Gadelha, outro dos cam
peão da luta pela transposição.

Qual é, portanto, a sugestão que formulo a
V. Exll? Que se crie uma sub-relatoria e a entregue a
um Deputado ou da Bahia ou de Sergipe ou de
Alagoas ou Minas Gerais, que representem, não digo
a posição contrária, mas posiÇão crítica em relação à
obra da transposição. De modo que o Relator - o

honrado Deputado Marcondes - realizará o seu
trabalho com a colaboração de alguém que poderá
levar-lhe as angústias dos Estados que entendem
que tal obra pode trazer-lhes prejuízos.

É a sugestão que formulo a V. Ex!!, confiante no
seu espírito democrático.

O SR. PRESIDENTE MICHEL TEMER - Acolho
a sugestão de V. Ex!!, sendo certo que, acolhida,
escolheremos, depois, um representante desses
Estados que V. Ex!! menciona para a sub-relataria e
naturalmente, ao longo do trabalho, já sob a
coordenação do Presidente, dos Vice-Presidentes e
do Relator, V. E)(:!!! também irão definindo, talvez,
outras tarefas e outras funções. Eu, muito
modestamente, digamos assim, se me permitem a
expressão, dE~i o pontapé inicial, designando aquelas
figuras essenciais para conduzir os trabalhos da
Comissão. Mas nada impedirá que, ao longo dos
trabalhos das Comissões, V. Ex!! criem tantas
sub-relatorias quantas sejam necessárias.

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE MICHELTEMER - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.
Presidente, nobres oolegas Deputados e Deputadas,
Sr. Ministro, há uma preocupação nossa - e faço essa
intervenção muito mais oomo um esclarecimento 
porque o grupo de trabalho está criado. O nobre
Deputado Marcelo Déda solicita, agora, qu~ seja
também examinada a possibilidade de criação de
uma sub-relatoria, e nos preocupamos porque não
está definido C) prazo para que esse grupo apresente
suas conclusões e possamos dar provimento à tarefa
que fomos incumbidos pela Presidência, porqUf~

senão nos dE~longaremos por muito tempo e não
apresentaremos resultados.

Então, solicito a V. Ex" que, ponderando sobre
essa questão, fixe um prazo, porque é realmente ne
cessário e vamos ser cobrados por isso,_Sr. Presiden
te.

--O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO 
,Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. P'jiESIDENTE MICHEL TEMEPl- Tem
V. EX- a pais' )'a.

O SR. D1EPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO 
Sr. Presídenttt, sugiro que essas questões que estãp
sendo levantadas fossem encaminhadas a V. Ex!! pela
Mesa Diretora do grupo de trabalho. Além dessa
questão do prazo, sobre a qual já havfamos tratado no
.gabinete de V. Ex!!, há a questão da sub-relatoria, le-



06366 Sexta-feira 4 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

vantada pelo Deputado Marcelo Déda, a respeito da
qual alguém disse aqui que é para fiscalizar o Mar
condes Gadelha; o que não é necessário, eu conheço
o Marcondes desde criança.

Sugiro, portanto, que essas e outras questões
fossem endereçadas a V. Ex· pela Presidência desse
grupo de trabalho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE MICHEL TEMER - Acolho

ambas as sugestões. A do prazo e a de V. Ex!).. Na
verdade, estamos aqui apenas fazendo uma
instalação solene desse grupo de trabalho. O que
proporei é que, reunido o grupo, se verifique qual o
prazo adequado para a conclusão dos trabalhos e,
cer. \is, com a sugestão de V. Ex!!, aditarei o presente
ato J... -q fixar o prazo.

l'Ieste momento, quero passar a ~alavra ao Sr.
Ministro Fernando Bezerra e, em seguida, encerrare·
mos a sessão, com os votos de que este grupo seja
eficiente, como certamente o será, e eficaz na produ·
ção das suas sugestões.

Tem a palavra o nobre Ministro Fernando Bezer·
ra.

O SR. MINISTRO FERNANDO BEZERRA - Sr.
Presidente Deputado Michel Temer, demais membros
da Mesa, Srs. Líderes, Srs. Deputados, antes de mais
nada, Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo pela inici
ativa de instalar nesta Casa uma Comissão Especial
para discutir tema que considero fundamental não só
para a região Nordeste, mas para todo o País.

Foi o Deputado cearense Marcos Macêdo que,
em 1845, se não me engano, propôs, pela primeira
vez, se fizessem estudos alternativos para uso das
águas do São Francisco.

Em 1852, D. Pedro 11 determinou ao engenheiro
austríaco Halfeld, que fizesse estudos, e de 1852 a
1854 foram feitos os primeiros estudos.

Mais recentemente, a partir do Ministro Andre
azza e depois com os Ministro Aluízio Alves, Cícero
Lucena, Fernando Catão, Ovídio de Ângelis, todos
eles dedicaram parte do seu tempo ao aprofunda
mento dos estudos desta matéria que considero pro~

fundamente importante para o País,
Certamente vou ter oportunidade de trazer a

essa Comissão agora instalada os estudos no estágio
em que se encontram e mostrar o quai1t~ podemos
avançar até uma conclusão que não poddré ser me
lhor definida senão por esta Casa.

Creio que nesta Casa esse tema não será moti
vo de divisão, mas, sim, de união, porque não
queremos - e seria uma completa irresponsabilidade

- tocar por contra própria ou do próprio Governo um
projeto que não seja de interesse nacional e que não
seja viável do ponto de vista técnico, econômico, am
bientai e que venha efetivamente trazer benetrcios à
sociedade brasileira.

Preocupa-me o fato de que, a partir do próximo
ano, os estudos apontam para um desequilíbrio no
balanço hídrico do Nordeste Setentrional. Aí, Sr. Pre
sidente, ou nós importamos água de algum espaço
nacional ou vamos ter de reduzir a população do Nor
deste com custos sociais muito mais elevados.

Não é à toa que São Paulo é hoje a maior cidade
nordestina deste País, com um custo social elevadís
simo. Sabe o povo paulista o quanto tem sido, ao lon
go do tempo, esse custo social.

O projeto, Sr. Presidente, atende a esse anseio,
que não é somente dessa parte do País, mas de toda
a sociedade nacional.

Quero informar que somente na última seca,
que, graças à Deus, se encerra nos próximos dias 
as chuvas já estão caindo no Nordeste brasileiro -, a
Nação despendeu, aproximadamente, três bilhões de
reais. É mais ou menos esse o custo dessa obra.

Quero também dizer que aprendi muito nos con
tatos que tenho feito com as lideranças dos vários
Estados. Tive oportunidade de debater com as ban
cadas de Sergipe eAlagoas e compreender, de forma
multo clara, os prejuízos que o mau uso do rio causou
à população daqueles Estados.

Deputado Marcelo Déda, esse projeto não pOQe
ser encarado apenas como uma tomada de água de
mais um usuário desse rio, mas, sim, um projeto mui
to amplo, de recuperação e resgate da dívida que a
sociedade nordestina tem com o povo de Sergipe, de
Alagoas e da Bahia, pelos prejuízos causados pelas
hidrelétricas ali construídas. Mas era necessário para
que, naquele momento, o País tivesse oportunidade
de desenvolver-se economicamente. Não podería
mos imaginar, hoje, o que seria da nossa região não
fosse a geração de energia feita através das águas do
Rio São Francisco.

Temos de reconhecer que o uso das águas do
São Francisco para geração de energia causou enor
mes prejuízos às populações, mas não poderemos
deixar de observar neste projeto, além da recupera
ção completa do rio, uma oportunidade de resgate de
desenvolvimento econômico partir as populações da·
queles Estados.

Tem-se falado muito da navegabilidade do Rio
São Francisco, do assoreamento que existe, o que
será levado em consideração no estudo que se fará
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em relação ao Médio São Francisco, sobretudo no
Estado da Bahia. É evidente que o Estado de Minas
Gerais é o grande doador dessas águas. Mais de
75% das águas são geradas em Minas Gerais. Por
tanto, é preciso que se dê atenção especial à recupe
ração das nascentes dos rios.

Sr. Presidente, não vou me alongar, porque o
Presidente desta Comissão - a quem cumprimento
com muita alegria, meu conterrâneo e grande líder do
meu Estado e desta Casa, o Deputado Henrique Edu
ardo Alves - convidou-me para, na próxima semana,
quarta-feira, debater o assunto e, sem imposição do
Governo Federal ou do Ministério, construirmos jun
tos um projeto. (Palmas.)

Queremos que esse projeto seja construído
com a participação do povo, através dos seus repre
sentantes, Deputados desta Casa. Só assim ele será
viável. Não há nenhum açodamento, não há ansieda
de, a não ser a expectativa do agravamento do qua
dro das disponibilidades hídricas nessa área do Nor
deste. Os senhores terão a oportunidade de verificar
que se mantém ao longo do tempo a oferta de água
naquela região e que a demanda cresce de forma ge
ométrica. Esse não é apenas um problema do Nor
deste ou daquela parte do Nordeste, mas, sim, do
País. Embora o Brasil detenha hoje a maior reserva
de água doce corrente do mundo, concentrando-se
mais de 68% na Amazônia, a verdade é que o Nor
deste tem apenas 3% desta água, da qual 70% é do
Rio São Francisco. Portanto, o Rio São Francisco re
presenta dois terços da água disponível no Nordeste
brasileiro; o Rio Parnaíba, no Piauí, 6%, que, aliás,
por justa reivindicação dos seus Deputados, também
será beneficiado com as águas que certamente serão
transpostas para aquela região. (Palmas.) Transposi
ção é uma palavra inadequada. Na verdade, vamos
usar as águas disponíveis do Rio São Francisco para
garantir a disponibilidade de água no semi-árido nor
destino.

Srs. Deputados, estamos avançando celere
mente na transposição ou no uso de águas de outras
bacias, particularmente do Rio Tocantins. Através de
um dos seus afluentes, o Rio do Sono, seremos capa
zes de colocar no rio quantidade de água superior à
proposta que fazemos de uso das águas do Rio São
Francisco para o Nordeste semi-árido.

Portanto, com a execução desse projeto, vamos
apenas pedir passagem ao Rio São Francisco e às
populações ribeirinhas para que essa água sirva à
população sedenta e carente do resto do País.

Sr. Presidente, cumprimento-o por esta iniciati
va. Tenho absoluta convicção de que não fosse essa
iniciativa da Câmara dos Deputado, o projeto não ca
minharia como sei que caminhará.

Aproveito para agradecer esta oportunidade e
coloco-me inteiramente à disposição dos senhores
para que aprofundemos um debate que é do interes
se nacional.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE MICHEL TEMER 
Cumprimentando o Líder Aloizio Mercadante, que
também estei presente, comunico que o Sr. Minis
tro foi convidado pelo Presidente e pelo Relator
para, na próxima quarta-feira, às 10h, fazer uma
exposição mais aprofundada sobre o tema, dando
início aos trabalhos deste grupo, agora solene
mente instalado.

Agradeço ao Sr. Ministro, aos Srs. Líderes e aos
integrantes do grupo de trabalho a presença.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O Presidente em exercício desta comissão, De
putado José Machado, fez a seguinte

Distribuição nº 212000

Em 3-2-2000

Ao Deputado JOÃO FASSARELLA
Projeto ele Decreto Legislativo nº 395/2000 - da

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(MSC n2 652/97) - que "aprova o texto do Acordo so
bre Promoção e Proteção Recíproca de Investimen
tos, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Francesa, em
Paris, em 21 ele março de 1995".

Ao Deputado JOÃO FASSARELLA
Projeto de Decreto Legislativo nº 396/2000 

da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC n2 755/98) - que "aprova o texto do
Acordo sobre Promoção e Proteção Recíproca de
Investimentos, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República
Federal da Ah~manha, em Bonn, em 21 de setem
bro de 1995".

Sala da Comissão, 3 de fevereiro de 2000. 
José Umberto de·Almeida, Secretário.
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Márcio Bíttar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão .....•.....••...... PT
Sérgio Barros .•.•••.......•....• PSDB
Zila Bezerra•................... PFL

Tocantins
Antônio Jorge ••.•.•..••.•..•.... PTB
Darci Coelho •..•........•....... PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino •.....••............ PMDB
João Ribeiro •.•........•........ PFL
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Nilo Coelho •......••...•.....•.. PSDB
Paulo Braga ............•.....•.. PFL



Paulo Magalhães ......•.......... PFL
Pedro I ruj o PMDB
Reginaldo Germano •..•...•.•....• PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz ..•..•....••..•. PFL
Waldir Pires .......•....•.•.•.•• PT
Wal ter Pinheiro ..•.....•......•. PT
Yvonilton Gonçalves ••••••••• ~ ••• PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas ••.••.•.•....••.•••. PSDB
Aécio Neves ............•......•. PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada ...........• PSDB
Cabo Júlio ••...••••••......••.•. PL
Carlos Melles •.................. PFL
Carlos Mosconi ........•....•..•. PSDB
Cleuber Carneiro ••...•...•.....• PFL
Custódio Mattos ...............•. PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira ...•..••...••••.••• PPB
Eduardo Barbosa••....•.•••...•.. PSDB
Eliseu Resende .•..•••...••..•••. PFL
Fernando Diniz .••.............•. PMDB
Gilmar Machado .....•.........••. PT
Glycon Terra Pinto .•.....••..... PMDB
Hélio Costa .•...••....•.••.••.•• PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins .•.............••.•PFL
João Fassarella ..•......•....••. PT
João Magalhães ..............•••. PMDB
João Magno •••••••••••••.•••.•••• PT
José Militão ....••.....•........ PSDB
Júlio Delgado •.•••..••.••.••.••. PMDB
Lael Varella ...•................ PFL
Lincoln Portela S.
PART.
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
OdeImo Leão .•........••.......•• PPB
Olimpio Pires •...•.•..•.•....••• PDT
Osmânio Pereira ..•.•............ PMDB
Paulo Delgado .•••..•••..•.••.••• PT
Philemon Rodrigues .••....•..•... PMDB
Rafael Guerra .••.•..••.•..••..•. PSDB
Roberto Brant ••....••••..••••.•. PFL
Romel Anizio ...•.••.•..•......•• PPB
Romeu Queiroz •..••..•.•.......•. PSDB
Ronald~Vasconcellos •.........•. PFL

Saraiva Felipe .••......•..•..••. PMDB
Sérgio Miranda .......•.......... PCdoB
Silas Brasileiro ....•.•.•••..••. PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli •............... PSDB
Walfrido Mares Guia .•..••.....•. PTB
Zaire Rezende •..•••.•.•.•...•... PMDB
Zezé Perrella ...•...•...•..•.... PFL

Espirito Santo
Aloízio Santos ..•.••••..•.....•• PSDB
Feu Rosa •.•.•••••..••...•.•••..• PSDB
João Coser ......•...•........... PT
José Carlos Elias ...•........... PTB
Magno Malta .....•...•........•.. PTB
Marcus Vicente ..•...•..••.•....• PSDB
Max Mauro ..•••...•..•.••••••.••. PTB
Nil ton Baiano PPB
Ricardo Ferraço .•...•..••..••..• PSDB
Ri ta Camata ..•..•.•.....•...•••. PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral •.•.•..•••..••.•••.• PFL
Alexandre Cardoso ...•...•...•... PSB
Alexandre Santos .••...•...••.••• PSDB
Almerinda de Carvalho ...•...••.• PFL
Antonio Carlos Biscaia.........• PT
Arolde de Oliveira ..•...••..••.. PFL
Ayrton Xeréz •.•....••••.••..•••. PPS
Bispo Rodrigues .•....•.......... PL
Carlos Santana......•........... PT
Celso Jacob .•.......•••.•..•••.• PDT
Cornélio Ribeiro .••...•....•••.. PDT
Coronel Garcia ......•...••••.... PSDB
Dino Fernandes .••••••.•••••••••• PSDB
Dr. Heleno ..•••••...•..••.•••.•. PSDB
Eber Silva ..••••••..•.••••.••••. PDT
'Eduardo Paes ....•...•......•.... PTB
Eurico Miranda ......•...•....... PPB
Fernando Gabeira ....•.•.•....•.. PV
Fernando Gonçalves .••...•....••. PTB
Francisco Silva ••••••.•.•.•••••• PST
Iédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro ••••••••.••••.•••. PPB

-~andira Feghali ••...•.•.••.•.•.• PCdoB
João Mendes .........•.•......... PMDB
Jorge Wilson............•...•... PMDB
José Carlos Coutinho ••......•..• PFL
Laura Carneiro •••..••••.•.•••••. PFL
Luís Eduardo •...........•.•.••.. PDT
Luiz Ribeiro •••..••.•..••••••••• PSDB
Luiz Sérgio ••...•..••.•....••••• PT
Mareio Fortes ..•••......••.••..• PSDB
Mattos Nascímento •..••...•••••.• PST
Milton Temer .•.•.....•..•..••... PT
Miriam Reid.....•...........•... PDT
Miro Teixeira .......•...•...•... PDT



Pastor Valdeci Paiva ...••..•.•.. S.
PART.
Paulo Baltazar••......•.•••.••.• PSB
Paulo Feijó •..... ~ ......•....... PSDB
Roberto Jefferson.......•....... PTB
Rodrigo Maia ••.•••.••..••••••••. PTB
Ronaldo Cezar Coelho •••••••••••• PSDB
Rubem Medina ............•.....•. PFL
Simão Sessim••••••••••••••••••.• PPB
Vivaldo Barbosa •..•.•.•....••... PDT
Wanderley Martíns .•.••.••••••••• PDT

São Paulo
Alberto Goldman ....•.•.......... PSDB
Alberto Mourão •.•.••..•••.••••.• PMDB
Aldo Rebelo .•.••..•...••••.•••.• PCdoB
Aloizio Mercadante ••••.••••••••• PT
André Benassi. ..........•....... PSDB
Angela Guadagnin ••.•••••••••••.• PT
Antonio Carlos Pannunzio •••••.•• PSDB
Antonio Kandir ..•....•......,.••. PSDB
Antonio Palocci •...••........... PT
Arlindo Chinaglia •••••..•.•••.•• PT
Arnaldo Faria de Sá ••••.••.••••• PPB
Arnaldo Madeira •.•••••.•.••••••. PSDB
Ary Kara •......•........••.••..• PPB
Bispo Wanderval •............•... PL
Celso Giglio .•.••.......•.•.•..• PTB
Celso Russomanno ..••••••••.••••. PPB
Clovis Volpi .•..•...........•... PSDB
Corauci Sobrinho ..•..•.••.•••.•. PFL
Cunha Bueno ••..•....•••.•...•.•• PPB
De Velasco ..••••.••••••••••••••• PSL
Delfim Netto ...•........••.••... PPB
Dr. Evilásio ..•••••.••••.••••••• PSB
Dr. Hélio •••.•••.••••••••••••••• PDT
Duilio Pisaneschi ••.•••••••.•.•. PTB
Edinho Araúj o •••...••••....••... PPS
Eduardo Jorge •.••...•.•.•...•.•. 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 Di rceu •..•••••..••.•.••••.• PT
José Genoíno .•••...•••••••••.... PT
José índio ••••.•..•••.•••...•••. PMDB
José Machado •••.•..••.••••..••.• PT
José Roberto Batochio •.•.•...••. PDT
Julio semeghini ••••••••••••••••. PSDB
Lamartine Posella ...••......••.. PMDB
Luiz Antonio Fleury.......•.••.. PTB
Luiza Erundina••...•..••.••.•.•• PSB

Maluly Netto .•..••.•.••...•.•••. PFL
Marcelo Barbieri ....••.•..••..•• PMDB
Marcos Cintra •.••..•.•..••....•. PL
Medeiros PFL
Michel Temer .........•......... -. PMDB
Milton Monti .••.•.••.••..••.•••• PMDB
Moreira Ferreira•••••••••••••••• PFL
Nelo Rodolfo .........•...•.•.•.• PMDB
Nelson Marquezelli •••••••••••••• PTB
Neuton Lima .••.••.••.•.....•..•• PFL
Paulo Kobayashi .•..•..••.••.••.• PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini ••..•••......••• PT
Ricardo Izar .....•.•.••.•..•..•• PMDB
Robson Tuma••••...••.•.••••••••• PFL
Rubens Furlan......•............ PPS
Salvador Zímbaldi ..•••.....•••.• PSDB
Sampaio Dória ...•..•.••..•..•... PSDB
Silvio Torres ...•.•..•...•.••..• PSDB
TeIma de Souza ...............•.. PT
Vadão Gomes .•..••.••.•••••.••.•• PPB
Valdemar Costa Neto .•••.••••..•• PL
Wagner Salustiano .•..••.•..•..•• PPB
Xico Graziano .....•..•.••.•••.•• PSDB
Zulaiê Cobra .........•.....••..• PSDB

Mato Grosso
Celcita Pínheíro ..•.•••.•.•••••. PFL
Lino Rossi. ..........•......•... PSDB
Murilo Domingos ......•.•...••.•. PTB
Pedro Henry.........•••...•.•••• PSDB
Ricarte de Freitas •••••••••••.•• PSDB
Teté Bezerra .........•...•...... PMDB
Welinton Fagundes •••.•••.••.•••• PSDB
Wilson Santos ••.••••.•..•••••••• PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz •••.•..••...•••.•• PCdoB
Alberto Fraga ........•.......••. PMDB
Geraldo Magela ..•....•..•.....•. PT
Jorge Pinheiro .•..•..•.•.••..•.• PMDB
Maria Abadia ..•.•.••.•••••.••.•. P8DB
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 Bíttencourt •.••••••.•.••.•• PMDB
Nair Xavier Lobo .....•••......•• PMDB
Norberto Teixeira .......•..•.••. PMDB
Pedro·Canedo ...•.....•....••••.•PSDB



Pedro Chaves ....••.....•••...•.. PMDB
Pedro Wilson ....•....•..•....... PT
Roberto Balestra .•..••.•••••••.. PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha ...............•.... PFL
Zé Gomes da Rocha ............••• PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferrelra 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 Carnargo ••••..•.••••••••• PFL
Airton Roveda •.•..........•..... PFL
Alex Canziani. PSDB
Basílio Villani PSDB
Chico da Princesa ............•.. PSDB
Dilceu Sperafico ......•........• PPB
Dr. Rosinha ••.••..••••.•..•..••• PT
Flávio Arns ....•................ PSDB
Gustavo Fruet ..............•.... PMDB
Hermes Parclanello ..•........... PMDB
Iris Simões •••••••.••.•••••••••• PTB
Ivanio Guerra ..•................ PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene .•..••..•..•.•••••..• PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly••••.••••..•.•. PSDB
Márcio Matos ...••..•............ PT
Max Rosenmann .•••..•.•.......... PSDB
Moacir Micheletto ..•............ PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
aliveira Filho .•.•...........•.. PPB
Osmar Serraglio •••••••.••••••••• PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros .•••••••••........ PPB
Rubens Bueno •..•...•.•........•. PPS
Santos Filho ...•...•............ PFL
Werner Wanderer ..........•...... PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss ..•...••...••...... PT
Edinho Bez .....•.......••..•.... PMDB
Edison Andrino .•..••.......•.... PMDB
Fernando Coruja ••••••.•.....•••. PDT
Gervásio Silva .•...•.•.•••••.••. PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos .....•...•............ PMDB
João Pizzolatti. ••••••••..••.••• PPB

José Carlos Vieira .•..••••••••.. PFL
Luci Choinacki ..•.••••.•••••.... PT
Pedro Bittencourt ••••••••••••••• PFL
Raimundo Colombo ...•............ PFL
Renato Vianna ..........•......•. PMDB
Serafim Venzon .•••••••••........ PDT
Vicente Caropreso •••••.••....... PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ..•.••..•.•••••••••.• PT
Airton Dipp •••••••••...•..•.•••. PDT
Alceu Collares .••..•..••...••.•• PDT
Augusto Nardes .•...•...•........ PPB
Caio Riela ......•..•...•...••... PTB
Cezar Schirmer .•...••........•.. PMDB
Darcísio Perondi •••••••••••••••• PMDB
Enio Bacci .••..••..•••••••.••••• PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni •.•••••••.•..... PT
Fetter Júnior •.•.•••••••......•• PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker .•••••..••.......• PPB
Luis Carlos Heinze .•...••..•.... PPB
Lui z Mainardi. .••..•..•••...•••• PT
Marcos Rolim•..••.......•....•.. PT
Mendes Ribeiro Filho .•.••••.••.• PMDB
Nelson Marchezan••.•...•.•.•••.. PSDB
Nelson Proença •••••••••••••••••• PMDB
Osvaldo Biolchi •................ PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim....•.•..•••.••.••.•.• PT
Pompeo de Mattos •.••••.•...•.•.. PDT
Roberto Argenta ........•.•.•.•.. PHDBS
Synval Guazzelli •..•••.••••••••• PMDB
Telmo Kirs t: PPB
Valdeci aliveira .•••••••..•...•. PT
Waldir Schmidt .•...•...•........ PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius .......•...•.••••... PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

Suplentes

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielll

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Vivaldo Barbosa
2 vagas

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Átila Ura
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Gessivaldo (saias

José índio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

Albérico Cordeiro
Magno Malta

- Walfrido Mares Guia

PFl

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauyllno (PSDB)
111 Vice-Presidente: Narelo Rodrigues (PSDB)
211 Vice-Presidente: Lamartine Poseila (PMDB)
311 Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

TItulares

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurfpedes Miranda

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

FrancistOnio Pinto
Jorge Pinheiro
Jorge Wilson
José Priante
Lamartine Poseila
Marçal Alho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pedro lrujo
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Alho
Vic Pires Franco

.
IrIs Simões
Uno Rossi (PSDB)
SlIas CâJ'!l!l.ra

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues

.Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dóris.

Suplentes

Alberto Fraga
19or Avellno
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervéslo Silva
Joaquim Francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Raginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perreila

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Udia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio carvalho

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fatter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marlldo

PT

PFl

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

EnivalcJo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PCdoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PUN, PSD, PSl
Eujáclo Simões

Marcos de Jesus

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Presidente: Dllceu Sperafico (PPB)
111 Vice-Presidente: Augusto Narcles (PPB)
211 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
311 Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
TItulares

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Giovannl Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Anivaldo Vale
carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odfllo Balbinottl
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xlco Graziano

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
SlIas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldernir Moka
Wilson Santos
1 vaga

Abelardo Lupion
Antônio Jorge (PTB)
Carlos Meiles
Cieuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinackl
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton capixaba

João Caldas
Luiz Dantas



Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anaxo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PFL

Suplentes

Fax: 318-2146

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Arlindo Chinaglia
FemandoFerro

João Paulo

Alberto Goldmann
Aloízio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Fernando Coruja

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Eduardo Paes

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

PDT

PPB

,PTB

PSDB

PMDB

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Regis Cavalcanle (PPS)

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Gemlano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Fernando ZUpplJ

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

PDT

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1I! Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
21! Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
31! Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 'li
Telefones : 318··6929 a 6935

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1I! Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
21! Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
31! Vice·Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Átila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Cameiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes Luís Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMDB
Freire Júnior Antônio do Valle
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José índio Pedro Irujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themístocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Welinton Fagundes Odílio Balbinotti
Zenaldo Coutinho Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genoíno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão Gomes

PTB
Caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli
Mussa Demes (PFL) Roberto Jefferson



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

PSDB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Ams Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Unhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

PDT
Neuton Uma Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

PFL

Presidente:
111 Vice-Presidente: José Machado (PT)
2ll Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
311 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
TItulares

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
111 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2ll Vice-Presidente: Celso Gíglio (PTB)
311 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
TItulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Casar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes Ildefonço Cordeiro
Raimundo santos Zila Bezerra
Sérgio Barcellos 1 vaga

PMDB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abilio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schrnidt Renato Vianna

PSDB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Fernando Morronl João Coser
Iara Bernardi Nilmário Miranda
Márcio Matos Valdir Ganzer

PPB
Cleonâncio Fonseca Eliseu Moura
Maria do Carmo Lara (PT) Ricardo Izar
Sérgio Novais (PSB) Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Max Mauro

PDT
Mlriam Reíd Sérgio Barros

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Alex Canziani
Antonio Cambraia

Lídia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Carlito Meres
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Airton Dipp

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

salatiel Carvalho

Chico da Princesa

Ary Kara
Herculano Anghinetli

Hugo Biehl

PT

POT

PTB

PPB

PSDB

PMDB
Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Aloizio Mercadante
João Fassarel/a
José Machado

João Pizzolattl
Júlio Redecker
1 vaga

Rubens Bueno (PPS)

celso Jacob

Suplentes

Remi Trinta

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vaga

Elcione Barbalho
4 vagas

PFL

PMDB

1 vaga

Secretárlo:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Bala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
111 Vice·Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2ll Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
311 Vice-Presidente: Neuton Uma (PDT)
Tltularee

Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricerdo Noronha
Rita Camata

Marcondes Gadelha
NIce Lobão
Pastor Reginaldo ele Jesus
Rubens Furtan
SUas Câmara



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
111 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2lI Vice-Presidente: Rodrigo Mala (PTB)
311 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luís Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
Gasmo Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Pedro Wilson Iara Bemardi
Professor Luizinho Walter Pinheiro

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calbeiros
4 vagas

Suplentes

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Silvio Torres

A~1zi~Mercadante
_Ben-HlJ.r Ferreira
-~eraldo Magela

Henriqué Fontana

Caio Riela
íris Simões

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (pSn
Nice Lobão

Pauderney Avelino
Pedro Bittencourt

PFL

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

Evilásio Farias
1vaga

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

1 vaga

PFL

BaSírio ViIlani (PSDB)
Félix Mendonça

Marcos Cintra
Secretária: Maria L,inda Magalhães
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-69flO /6989/6955

PTB

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

1 vaga

PT

PPB

PDT
Coriolano Sales (PMDB)

PSDB

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Titulares

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)

PMDB
Armando Monteiro
Cezar Schirmer
EdinhoBez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
111 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
211 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
311 Vice-Presidente: Luiz Femando PPB)
Titulares

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)
PPS

Eduardo Seabra (PTB)

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
211 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

1 vaga



PPB
Nilton Baiano

Ricardo Barros
Yvonilton Gonçalves

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Fernando Dlníz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

PMOB

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Albérico FIlho
Gastão Vieira

3 vagas

José Janene
Nela Rodolfo
Vadão Gomes

Albérico Cordeiro

Olfmpio Pires

PTB

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Nilton Capixaba

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdecl
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

1 vaga Haroldo Lima

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Suplentes

Celcita Pinheiro
Cleuber Cameiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PFL
Airton Rovecia
Almerlnda de Carvalho
Armando Abnio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 411s feiras
Telefones: 318-694416946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1Q Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
~ Vice-Presidente: Laura carneiro (PFL)
3Q Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
TItular..

Fernando Zuppo

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Dr. Heleno
LuCs Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda

t
Regis Cavalcante (PPS)

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Serafim Venzon

Max Mauro

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1Q Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2Q Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3Q Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

TItulares Suplentes

DarcCsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

PMDB
João Matos

Laire Rosado
Larnartine Posella

Waldemir Moka
4 vagas

Airton Dipp (PDT)
Gerváslo Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrosslan

Alcaste Almeida
Anfbal Gomes
Marcos Uma
Salatiel carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6

Arlindo Chlnaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PFL

PMDB

PSOB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Uma

Silas Câmara

Ricardo Rlque
Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
1 vaga

sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgílio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
SérlJio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano
Pastor Amarlldo

PSOB

PT

PPB

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feij6

Saulo Pedrosa

João Fassarella
Luci Choinacki
Marcia Matos

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



PTN

PPS

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Basílio Villani
Coronel Garcia

DI'. Heleno
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Ricarte de Freitas

Sérgio Reis
Vittorio MedioU

Barbosa Neto
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Gessivaldo Isaias

Jorge Costa
Múcio Sá

Osvaldo Reis
Wilson Santos

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PSDB

PMDB

PV

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edinho Araújo (PPS)
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
1 vaga

José Borba (PMDB)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves ("MDB) Pedro Valadares

BICH:O (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

PDT
Luís Eduardo (S. Part.) Gíovanni Queiroz
Wanderley Martins Miriam Reid

PFL

Presidente:
111 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
211 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
311 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Titulares

Aloízio Santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Mário Negromonte
Neuton Lima (PFL)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Cabo Júlio

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

Luiza Erundina
1 vaga

Agnelo Queiroz
1 vaga

DI'. Hélio
Serafim Venzon

PDT

PTB

Bloco PSB, PCdoB

Alceu Collares
Enio Bacci

PFL
José Carros Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro João Ribeiro
Luciano Castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTB)
Wilson Braga Roland Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMDB
Laire Rosado Eunício Oliveira
Pedro Celso (PT) Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Pinheiro Landim
zaire Rezende 1 vaga

PSDB
AJex Canziani Arthur Virgílio
Alexandre Santos José Militão
Jovair Arantes Lúcia Vânia
Marcus Vicente Mareio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

PDT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

Remi Trinta

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Avenzoar Arruda (pn
Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990n004n007

Djalma Paes
Jandira Feghali

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Almeida de Jesus

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
211 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
311 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

Magno Malta
Renilto Leal



2 vaglls

Fax: 318-2125

Suplentes

Betinho Rosado
Cleuber Cameiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Paudemey Avelino

Wanderley Martins
1vaga

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvim
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Eduardo Seab1'fl
Renildo Leal

Edmar Moreira
Robério Araújo

3 vagas

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

Eduardo Jorge
José Dirceu

Marcedo Déda
Milton Temer
Waldir Pires

PT

POT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB, pedoB

Eiseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
111 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
311 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-82661318-6992 a 6996

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto

Alberto Fmga
Damião Feliciano
Edison Andrlno
Elcione Barbalho
Gesivaldo lsaias
João Herrmann Neto (PPS)
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

Aldo Rebelo (PCdoB)
Cunha Bueno
Jairo Bolsonaro
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustlano

Luiz Mainardi
Nilmário Mimnda
Paulo Delgado
Vlrgmo Guimarães
Waldomiro FIOravante

Antonio carlos Pannunzio
Amon Bezerm
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

Suplentes

Agnaldo Muniz

José Pimentel.
Márcio Matos

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Elton Rohnelt
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos
Vic Pires Fmnco

Suplentes

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Luciano Plzzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

Dr. Benedito Dias
João Tota José Carlos Elias

Sérgio Barros (PSDB) 1 vaga

Renildo Leal José Thomaz Nonô (PSDB)
Neiva Moreim

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas
PT

PFL

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB, PCdoB

Josué Bengtson

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Fmncisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Ricardo Rique (PSDB)
Werner Wanderer

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PedoB)

PTB

PFL

PDT
Eurípedes Miranda

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PD 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nllton capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
111 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
311 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
TItulares

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
111 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2ll Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
311 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
TItulares



Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria Landirn Fialho de Aguiar
Locar: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 96, DE 1992,
QtrE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Pl't>l2Q!'lição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
presidente: Jairo Carneiro (PFL)
111'V1ce-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
~Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)

..3JkVice-Presidente: Simão sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Tftüíãres Suplentes

PJ!L.

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Arrnando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocei
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
RomeJ Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
1vaga

Átila Lins
Claudio Cajado
COrauci Sobrinho
Darci Coelho
Jai.ro Carneiro
Ne~:!:opes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB.

POT

PMOB

Manoel Castro
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basílio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Sílvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgflio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
Eduardo Paes

Eurípedes Miranda
Fernando Zuppo

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abílio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi·Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49,84,89,90,142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
111 Vice-Presidente:
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente:



Haroldo Lima Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
2l! Vice-Presidente: Fernando Ferro (pn
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
TItulares Suplentes

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, sl139-B
Telefone:318-7054

Suplentes

Eunfclo Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PMDB

Proposição: PEC 0203195 Autor: LaprovltaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2Q Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPS)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

PDT
Wanderley Martins 1 vaga

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NQ 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1"

DO ARTIGO NQ 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDo-SE O § 2$1 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 NQ
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Blttencourt
Nela Rodolfo
Olavo calheiros
Pinheiro Landim

1 vaga

Remi Trinta

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz RIbeiro

Marisa Serrano

Suplentes

6 vagas

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano P1zzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Sílas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PFL

PTB

PPB

PFL

PSOB

PSOB

PMDB

PMDB

Neiva Moreira

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cee:fraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Fernando Gonçalves
José Carlos Sias

TItulares

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal FIlho
Marcelo Barbieri
Sílas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nlcias Ribeiro
Pedro Henry

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgmo Guimarães
Waldomiro Fioravante

Cabo Júlio

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (pOn
Ricardo Noronha
Waidemir Moka

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reglnaldo Germano
Robson Tuma

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira



PSDB Marcelo Déda Paulo Delgado
Alberto Goldman Professor Luizinho Virgílio Guimarães

Femando Gabeira (PV) PPB
Marisa Serrano Arnaldo Faria de Sá 3 vagas

Zenaldo Coutinho Herculano Anghinetti
2 vagas José Unhares

PTB
PT Eduardo Seabra Caio Riela

Regis Cavalcante (PPS) Femando Gonçalves Walfrido Mares Guia
3 vagas POT

Coriolano Sales Fernando Coruja

Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318·7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
111 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
211 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
311 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

PTB

Iris Simões

Teima de Souza
3 vagas

Edison Andrino
Milton Monti

Osmânio Pereira
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Amaldo Faria de Sá

Jonival Lucas Júnior

PT

PFL

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Affonso Camargo
Jaime Femandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPI.EMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
211 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
311 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
TItulares Suplentes

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Átila Ura
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Uno Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

Gilmar Machado
José Genolno Caio Riela

Iris Simões
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PSDB

PMDB

Geraldo Magela
João Paulo

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonô
Luis Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

PDT

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner salustiano

PPB

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Neiva Moreira



Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1ll Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2'l Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3ll Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
TItulares Suplentes

1 vaga Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Luciano Bivar Linco!n Portela
secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 81165-6
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nl2og, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTlllJlÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N12 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11, 111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FlSCALRESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALlERAALEI COMPLEMENTAR Nl'64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Prq::loeÇão: PlP 001&'99 Aukr. Poder Execl.JIM>
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
1ll Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2'l Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
3ll Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
TItularei SuplentM

Mllcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Paudemey Avelino

Paulo OCtávio
Ronaldo caiado

André Benassi
Ayrton Xerêz
João Almeida
Marcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

PFL

PSDB

PMDB
Antonio Cambraia (PSOB)
Armando Monteiro
carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gestão Vieira
Pedro Novais

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Aloízio Santos
Custódio Mattos
Juqulnha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Dr. Hélio

Renildo Leal

José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

Antônio Jorge
Jaime Martins
João Ribeiro

Mauro Fecury
Raimundo Colombo

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

PFL

PDT

PSDB

PMDB

Rodrigo Maia

Alceu Collares

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Blolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo OCtávio
Robson Tuma
Urslclno Queiroz
Wilson Braga

Anivaldo Vaie
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

POT

PTB

PPB

Eduardo Campos

Ben·Hur Ferreira
Iara Bemardi
João Coser

Professor Luizinho

Celso Giglio
Duilio Pisaneschi

1 vaga

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

1 vaga

Murilo Domingos
Rodrigo Maia

Carllto Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

Or. Hélio

Pedro Eugênio

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos
1 vaga

Pastor Amarildo
Robério Araújo

Vvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSOB)
Walfrldo Mares Guia

PT

PTB

PPB

Alceu Collares

Djalma Paes

Celso Giglio
Max Mauro

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Femando Ferro
Gilmar Machado

Antonio Joaquim Aralljo
Enivaldo Ribeiro
Nllton Baiano



Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Aloízio Santos
Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço

3 vagas

PT

PSDB

PMDB
Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N2 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Themístocles Sampaio (PMDB)
21! Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
31! Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Suplentes

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

PFL

PMDBI

Edinho Bez
Eunício Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha

," Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

PSDB

PT

PPB

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PPB

PTB

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto Celso Gigio
Herculano Anghinetti 1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira

Josá Carlos Elias
Renlldo Leal

Murilo Domingos
Rodrigo Maia

PTB
José carlos Elias

Luiz Antonio Fleury Airton Dipp

PDT

Coriolano Sales

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062

PDT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

Pedro Eugênio
Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotin



Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Augusto Nardes
Romeu Anizio

Jovair Arantes
Marisa Serrano

1 vaga

2 vagas

1 vaga

Airton Roveda
Elton Rohnelt
João Ribeiro

Ronaldo Caiado

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

Nelson Marquezelli

Philemon Rodrigues
Silas Brasileiro
Wilson Santos

PT

PFL

PFL

PPB

PTB

PDT

PSDB

PMDB

PMDB

Bloco (PSB, PcdoB)

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano castro
Raimundo Santos

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca

Alceste Almeida
19or Avelino
Jorge Costa

Caio Riela

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Olimpio Pires

Carlos Dunga
Ancistônio Pinto
José Borba

Lidia Quinan
Lufs Eduardo
1 vaga

Celcita Pinheiro
Ciro Nogueira
Paulo Braga
1 vaga

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celeita Pinheiro (PFL \
12 Vice-Presidente: Lufs Eduardo (PSDB)
22 Vice-Presidente:
31! Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

1 vaga 1 vaga
4 vagas Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013195 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alcaste Almeida (PMDB)
111 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
22 Vice-Presidente:
31! Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes

Coriolano Sales

Max Mauro
Nilton Capixaba

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)
José Antonio Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

Almerlnda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMDB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Phllemon Rodrigues
1 vaga

PSDB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

PPB

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB
Nelson Marquezelli
1 vaga

PDT
Enio Bacci

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NR 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 5S! DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
11! Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (pn
31! Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes



PSOB
Antonio Feijão Badu Picanço
B. Sá Sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenaldo Coutinho

PT
Dr. Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Vvonilton Gonçalves

PTB
Renildo Leal Josué Bengtson

POT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (POB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de ofCcio pelo Presidente.)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Proposição: PEC 85/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
111 Vice-Presidente: José Militão (PSDB)
211 Vice·Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3ll Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares Suplentes

PPS

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Simões Robério Araújo

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

José Pimentel
3 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

PT

PFL

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim

Eduardo Campos

Walfrido Mares Guia

Celso Jacob

PTB

POT

PPB

PPB

PSOB

PMOB

Bloco PSB,PC do B
Pompeo de Mattos

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé índio

Fernando Gonçalves

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSOB)
111 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
211 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
311 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
ZUa Bezerra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Sérgio Miranda

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

4 vagas

6 vagas

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

Alex Canziani
Arnon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

PT

PFL

PSOB

PMOB

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basílio Vil/ani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Arlindo Chinaglla
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Jaime Fernandes
José Thomaz Nonõ
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Paudemey Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina



PV

Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI NR 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

PPS
Ayrton Xerêz Airton Cascavel
Secretario: SnVio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7fJ. E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 79. DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Autor:5enado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
1R Vice-Presldente:Zenaldo coutinho (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (pn
3R Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Cleuber Cmeiro Ciro Nogueira
Expedito Júnior José Carlos Vieira
Gerson Gabrielli Luciano Pizzatto
Ivanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens Furlan Rodrigo Maia (PTB)

PMDB
Ana Catarina Darcísio Perondi
Igor Avelino Osmar Serraglio
João Mendes Osvaldo Biolchi
Lamartine Posella Themístocles sampaio
Silas Brasileiro 2 vagas
zaire Rezende

PSOB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaido Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTS
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

Antônio Geraldo
Casar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo santos
Werner Wanderer

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Coriolano sales

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Philemon Rodrigues
5 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Renildo Leal
1 vaga

PFL

PT

POT

PTB

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PedoB)

Eber Silva

celso Giglio
Max Mauro

Proposição: PL 0634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1R Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3R Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
TItulares Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

José Roberto Batochio

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
'naldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rollm

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner salustlano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson



Celso Jacob
PDT Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Neuton Lima (PFL) Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PFL

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga Inácio Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS
Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

PV
Fernando Gabeim Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N2 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
TItulares Suplentea

Padre Roque
1 vaga

João Tota

Aloízio Santos
2 vagas

1 vaga

Fernando Zuppo

Aldir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

PFL

PT

PPB

PTB

PDT

PSDB

PMDB

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Couraci SObrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-"1062/318-2140 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA·A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSnçA

DO TRABALHO". (JUíZES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

4 vagas

1 vaga

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Pedro Valadares

Pedro Wilson
Wellington Dias

Cezar Schirmer Ary Kara
Germano Rigotto

4 vagas Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonça Cordeiro

Sérgio Barcellos

Fernando Gonçalves
Magno Malta·

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
zaire Rezende

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Haroldo Lima

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer



TItulares

Átila Uns
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá
1 vaga

Antonio Feijão
Uno Rossi
Luiz Carlos Hau/y
Marcio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

PFL

PMDB

PSDB

PT

Suplentes

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

6 vagas

Anivaldo Vale
Arthur Virgflio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Antonio Carlos Biscaia
Carfos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchí
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglfa
Jair Meneguelfi
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ary Kara
Ibrahim Abi·Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PMDB

PSDB

PT

PPB

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmãnio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basílio Viflani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Yeda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Delfim Netto
Jair Bofsonaro
Romel Anizio

PPB

PTB

Hugo Biehl Duilia Pisaneschi
Pedro Corrêa 1 vaga

Ricardo Barros
Fernando Coruja

PTB

PDT

2 vagas

1 vaga
Roberto Jefferson Eduardo Seabra Bloco PSB, PCdaB

PDT Cfementino Coelho (PPS) 1 vaga
Fernando Coruja 1 vaga Bloco PL,PST, PMN, PSD, PSL

Bloco (PSB, PC do B) Paulo José Gouvêa De Velasco

PPS

Agnelo Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

Proposição: PL,4376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1R Vice-Presidente:
2R Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (pn
3R Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielfi (PFL)
TItulares Suplentes

Rubens Furlan Ayrton Xerêz
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: serviço de Com. Especiais, Anexo fi, Sala 165-B
Telefone 318--8430 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N" 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"

Aracefy de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
2 vagas

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio
secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 6i DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061198 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria serrano (PSOB)
1R Vice-Presidente: Euler Morais (PMOB)
2R Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3R Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)
TItulares Suplentes

PFL
Almerinda de Carvalho
Celclta PInheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Adauto Pereira
Expedito Júnior

PFL
Gerson Gabrielfi
Lavoisier Maia



Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho Gustavo Fruet
PhUemon Rodrigues Jorge Alberto

PPS

Djalma Paes Jandira Feghali
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Jl1lio Eujácio Simões

1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais. Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FéOERAl", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldlr Cabral (PFL)
111 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2!1 Vice-PreSidente: Marcos Ro/lm (pn
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
1ltulareo Suplentes

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

Jair Bolsonaro
2 vagas

Ricardo Noronha
Synval Guazzelll

1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Roberto Jefferson

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth PantoJa
Francisco Garcia

José Lourenço
ZUa Bezerra

Antonio Carlos Biscala
Carlos Santana

Fernando Marrani
Wellington Dias

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMOB

Arnaldo Faria de Sã
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
12 Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares Suplentes

PPS
Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 1/, Sala 165-B
Telefone.: 318 6874

Luiz Antonio Fleury

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS! 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrlno

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Eurípedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Badu Picanço
Danllo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Serafim Venzon

Armando Abfllo
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

PT

POT

PTB

PFL

PPB

PSOB

PMDB

PMOB

Bloco (PSB, PedoB)
Eber Silva

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

1I••,,)flrto Fra~a

Hélio Cosld
Jorge Pinheiro

Celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Adolfo Marinho
Dino Femandes
Flávio Ams
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Abelardo Luplon
Aldlr Cabral
GelVásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Camelro
lavoisier Maia
Wilson Braga



PV

PFL

José Antonio 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões Almeida de Jesus

Fernando Gabeira Ben·hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165·B
Telefone: 318 D7õ7

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 5$1 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5R DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639199 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1Sl Vice·Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
211 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
311 Vice·Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
TItulares Suplentes

Josué Bengtson

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

4 vagas

Alberto Goldrnan
carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Elton Rohnelt
Gervásio Silva

IIdefonça Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Peclrossian
1 vaga

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

celso Glglio

José Roberto Batoctlio Fernando COruja
Bloco (PSB, pedoB)

Eviláslo Farias José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Júlio

PPS
Márcio Blttar Regis Cavalcante
Secretário: Francisco Lopes
Local: servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N2 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMOB)
1I1 Vice·Presldente: Basílio Villani (P8DB)
2l' Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Biseu Resende (PFL)
TltularM Suplentea

PFL---·

João Paulo
Milton Temer
Welling1Dn Dias
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahlm AbI-Ackel
Luiz Fernando

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Tooes
Vicente Arruda

Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gessivaldo lsaias
Jorge Alberto
Jl'llio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo LinaAntonio Palocci

Iara Bernardi
2 vagas

4 vagas

1 vaga

Alorzio Santoo
Badu Plcança

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

João Pizzolatti
Lurs Carlos Heinze

1 vaga

Celso Giglio

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

Bloco (PSB, PCdoB

Enio Bacoi

Duilio Pisaneschi

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor Lulzinho
1 vaga

Fettar Júnior
Ibrahim Abi-Acke\
Nelson Meurer

Jurandil Juarez
Milton Menti
Ricardo Izar
Balatiel Carvalho

Affonso Camargo Átila Uns Affonso Camargo Aldir Cabral



PDT
Fernando Coruja Celso Jacob

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo de Comissões Especiai, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

PFL
Suplentes

José Antonio

Armando Abílio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Oscar Andrade
Pedro Fernandes

Werner Wanderer

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Professor Luizinho
1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

André Benassi
B. Sá

Fátima Peraes
Mário Negromonte

Pedro Henoy
Ronaldo Cezar Coelho

Flávio Derzi
Gustavo Fruet

João Colaço

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Saulo Pedrosa

PT

PPS

PTB

PPB

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

Jandira Feghali

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

Darcísio Perondi
Luiz Bittencourt
Salatiel Carvalho

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Arlindo Chinaglla
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
111 Vice·Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
211 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
311 Vice·Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Carlos Mosconi
Nelson Marctlezan
Vicente Caropreso

1 vaga

1 vaga

Albérico Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Aloízio Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Mareio Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

Alcione Athayde
Francisco Silva Fernando Gonçalves
Júlio Redecker José Carlos Elias

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues
Ricardo Izar

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Luís Barbosa
Raimundo Colombo

PFL

PT

PTB

POT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

PV
Jandira Feghali

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros

Duílio Pisaneschi

Olípio Pires

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Welllngton Dias

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

Alberto Goldman
Basfllo Villani
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
snvio Torres

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: LeiJa Machado
Local: Servo De Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318·8434

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 PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS" DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
111 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
211 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
311 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
TItulares Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade



PDT
Eurípedes Miranda Celso Jacob

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

Márcio Blttar 1 vaga
Secretário: Erles Janner Costa Gorioi
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

1 vaga

Edmar Monera
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

José Pimentel
3 vagas

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Suplentes

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PT

PTB

PFL

PPB

PPS

PSDB

PMDB

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
Ricardo Noronha

Aldair cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moron! Torgan
Robson Tuma

Presidente: Maroondes Gadelha (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Tltularea

Givaldo Carimbão

PFL
Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José Ronaldo Oscar Andrade
José Thomaz NonO Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Paulo Marinho Robson Tuma

PMDB
Cezar SChirmer Freire Júnior
Gastão Vieira Marçal Alho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Phllemon Rodrigues
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 Nieias 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 Romal Anízio
Jonival Lucas Júnior Yvonilton Gonçalv8S

PTB
Celso Giglio Sílas Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

+-""=-'"'"=2t~ ~-"

Bloco (PSB, pedoB)
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wandervall Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBSíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
22 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
32 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
TItulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzolni

PPB
lris Simões Renlldo Leal

PDT
Alceu Collares Fernando ZUppo



PPS

PDT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB, pedoB)
Dr. Evilâsio 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 PARÁGRAFO 12

DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
12 Vice-Presidente: Deusdeth Pantoja
22 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
32 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares

Márcio Bittar Airton Caecave!
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões especiais, Anexo li, S/18SB
Telefone: 318-7066

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO
DESTINADO A TRATAR DA TRANSPOSiÇÃO

DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO E
REVITALIZAÇÃO DO SEU CURSO, BEM COMO
APRESENTAR PROPOSTAS AO ORÇAMENTO

QUE VIABILIZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 Vice·Presidente: Albérico Cordeiro (PTB)
22 Vice·Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

PPS

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Cabo J(J11o

Titulares

Albérico Cordeiro (PTB)
Albérico Filho (PMDB)
Almeida de Jesus (PFL)
Alofzio Santos (PSDB)
Antônio Geraldo (PFL)
Antônio Jorge (PTB)
Armando Abílio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arrud.a (PT)
B. Sá (PSDB)
Betinho Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonânio Fonseca (PPB)
Cleuber carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Felíciano (PMDB)
Darci Coelho (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edrnar Moreira (PPB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo lsaias (PMDB)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo alves (PMDB)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)1 vaga

João Tota
2 vagas

4 vagas

Serafim Venzon

Suplentes

6 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PDT

PPB

PTB

Bloco (PSB, PedoB)

PFL

PMDB

PSDB

Paulo Baltazar

Aroldo Cecfraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Almir Sã
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Murila Domingos

Neiva Moreira

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Adrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nela Rodolfo

Coronel Garia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Carlos Santana
Nilson Mourão



JoIé Pimentel (PT)
JoIé Thomaz Non6 (PFL)
Lavolaler Mala (PFL)
luiz Dantas (PST)
Manoel SaJviano (PSDB)
Marcelo Déda (PT)
Marcondes Gaclelha (PFL)
Marcos de J88UI (Sem Partido)
MarIa Abadia (PSDB)
MarIa do Canno Lara (PT)
MirIo Negromonte (PSDB)
Mauro BenevIdes (PMOB)
NeIva Moreira (POT)
NeIIon Marquezelll (PTB)
NIlo Coello (PSOB)
OIvaJdo Coelho (PFL)
Osvaldo ReIs (PMOB)
Paes landIm (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalllea (PFL)

Pedro Corrêa (PPB)
Philemon rodrigues (PMDS)
Pinheiro Landim (PMDS)
Rafael Guerra (PSDS)
Raimundo Gomes de Matos (PSDS)
Regis Cavalcante (PPS)
Robério Araújo (PL)
Roberto Rocha (PSDS)
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
saulo Pedrosa (PSDS)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (P8B)
TeIma de Souza (pn
Waldir Pires (PT)
Walter Pinheiro (pn
Wellington Dias (pn
Wilson Braga (PFL)
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$127,60
R$O,30
R$ 0,80

R$62,OO
R$193.20
R$255.20

R$O.30
R$O.80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamen~ pela
caixa Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB SE!P, conta n- 920001-2. BIInco do BruiI.
Agência 3602-1, conta nO 170500-8, ou recibo de dep6e1to vIII FAX (0u81) 224-5450, • favor do
FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadorH ab8ixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de EdlçOes Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Dlérlos
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leiIAo)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de EditoraçAo e Pubticaç6es

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇAo E; PUBlICAÇOEs
PRAÇA DOS TR~S PODERES SlNl) - BRASfLlA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido.cheque via carta para efe6var assinaturas dos OCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (0XX61) 311-3803. Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com J0I6 Leite, Ivanir Duarte Mourão
ou Solange Viana Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$ 2,92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85·7365-053·2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$50,OO (2v.)

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

R$ 5,00

GUIA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999

2003 : SUPLEMENTO

ISBN: 85-7365-D69-9

R$1.32

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

Locais de venda: Midia Livraria, Ed. Principal e Anexo IV da CâMara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenaçao de Publicações Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

_.@.~

IDOSQS
LEqIS!-AÇÃO

:"('rtl~~

ISBN: 85-7365-067-2

R$ 3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$ 2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

... POR GRUPOS ASIÁTICOS

~. ,.::..~:-,,_. ~
::<" • nu liltlõ, ..
'" ~ 4~-<

ISBN: 85-7365-059-1

RS 10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

JL
SECA

ISBN' 85·7365-064-8

R$ 5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-071-0

R$ Q1í'

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DlREITO.s..H.uMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$~9

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara,dos DeputadClS. Telefones: (061) 3:18-6'1-7717271.
InformaÇÕes: Coordenação de PublicaÇÕes. Telefone: (061) 318-6865.tr-iiíai1: publicacoes.cedi@.ci!mara.gov.br

-"':lIt=.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365-081-8

R$1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

R$2,20

LEI DE PROTEÇÃO A VITIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-075-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365-068-0

R$9,90

RELATÓRIO SINTESE DA CONFER~NCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-076-1

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365-072-9

R$1,10

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039-7

R$1,32

CHAMBER Of DEPUTIES

CHAMBER
OF

DEPUllES
Distribuição gratuita

CÓDIC,O DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-038-9

R$ 2,20

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

R$1,43

Locais de venda: Midia livraria. Ed. Principal e Anexo IV da CAmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES

TiTUlaS PUBLICADOS -1998/2000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85·7365.(J57-5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85·7365-049-4

R$5,!lO

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365.(J29-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92 (2Y.)

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRIO

ISBN: 85-7365.(J54.(J

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

R$ 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-040-0

R$ 5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

'J 'li":" li. ,'H. I ~" 'fl'''' li' .,

.,. .-
ISBN: 85-7365-088-5

R$2,20

RELATÓRIO DA 11I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-077-X

R$1,10

Locais.de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061)-618-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 256 PÁGINAS


